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Od Redakcji
Z wielką przyjemnością chcemy
podzielić się z naszymi Czytelnikami
garścią wiadomości z ostatnich
kilku miesięcy. W pierwszej części
naszego Biuletynu Noticiario nr 118
zamieszczamy obszerny List Okólny
Wiceprowincjała o. Roque Silvy
Alves, który jest jakby streszczeniem
naszej działalności ewangelizacyjnej
w tym okresie.
W związku z rozpoczęciem
nowego czterolecia (2019-2022),
z odnowionym nieco Zarządem
Wiceprowincji
i
projektem
restrukturyzacji Zgromadzenia, która
w tym okresie ma być przeprowadzona,
pewne sprawy już są rozpoczęte,
jak np. współpraca misyjna między
jednostkami Zgromadzenia. I tak o.
Jarosław Gruźdź jest już członkiem
Ekipy Misyjnej Prowincji São Paulo,
w mieście São João da Boa Vista.
Zostały wprowadzone liczne
zmiany personalne w naszych
ośmiu wspólnotach w Bahii, dlatego
na łamach niniejszego Biuletynu
zamieszczamy skład osobowy domów
zakonnych.
Najwięcej uwagi poświęciliśmy
pracy redemptorystów w ubogiej
dzielnicy Salwadoru – Pituaçu.
Trzydziestoletnia, pionierska praca
ewangelizacyjna
redemptorystów
(ojców i kleryków) uwieńczona

została ustanowieniem i inauguracją
nowej
parafii
Matki
Bożej
Gromnicznej. O pięknej uroczystości,
która miała miejsce na początku
lutego br. pisze nasz Wiceprowincjał
o. Roque.
Żeby rzucić więcej światła na
wykonaną w Pituaçu pracę misyjną
i
duszpasterską,
zamieszczamy
na ostatnich kilkunastu stronach
Biuletynu szereg artykułów pisanych
przez ojców i kleryków. Artykuły
te były już publikowane w naszym
Biuletynie, ale było to przed
dwudziestu siedmiu, czy piętnastu
laty, stąd wielu naszych Czytelników
nigdy o tej pracy się nie dowiedziało.
Ta ostatnia część Biuletynu, to
tylko migawki z trzydziestoletniego
wysiłku misyjnego redemptorystów.
W Biuletynie zamieszczamy
także artykuły odnoszące się do
duszpasterstwa powołaniowego i do
formacji seminaryjnej. Najważniejszą
wiadomością w tej części Biuletynu
jest sześciotygodniowe przygotowanie
do Ślubów Wieczystych, jakie br.
kl. Manuel Novaes Dias odbył z
klerykami wielu innych jednostek
Zgromadzenia w Peru. Po powrocie
z kursu, 24 lutego złożył śluby
wieczyste w nowoutworzonej parafii
Matki Bożej Gromnicznej w Pituaçu.
Dowiadujemy się również, że nasz
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Wiceprowincjał o. Roque Silva Alves
został wybrany na Przewodniczącego
URB (Unii Redemptorystów w
Brazylii), która łączy wszystkie pięć
Prowincji i cztery Wiceprowincje
wokół wspólnych wyzwań, jakie jawią
się przed wszystkimi jednostkami
Zgromadzenia w Brazylii. Wielkie to
wyróżnienie dla o. Roque, ale także
mnóstwo pracy, jaka na niego czeka
na tym stanowisku.
Jak zwykle, nie brak wiadomości
z Sanktuarium Dobrego Jezusa, a
mianowicie o obchodach Bożego
Narodzenia, pożegnaniu naszego
rektora o. Mirosława Jurusia, który
został przeniesiony do Salwadoru, aby
podjąć się nowych, odpowiedzialnych
obowiązków. Centralną wiadomością
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w tym sektorze, to objęcie urzędu
kustosza Sanktuarium. Jest nim
ceniony przez wszystkich o. João
Batista Alves do Nascimento.
Nie pozostały również bez
echa Światowe Dni Młodzieży w
Panamie, w których uczestniczył nasz
współbrat, o. Marcos Silva.
Jako ciekawostkę umieściliśmy
także listę wszystkich 34 polskich
misjonarzy
redemptorystów
pracujących w Bahii od 1972 roku.
Życzymy naszym Czytelnikom
pięknego
przeżycia
Wielkiego
Postu i wiele radości Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Redemptoryści z Bahii
Bom Jesus da Lapa 15.03.2019
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MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

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

LIST OKÓLNY WICEPROWINCJAŁA 001/2019

Świadkowie Odkupiciela solidarni dla misji w poranionym świecie!
Drodzy Współbracia!
Za łaską Bożą rozpoczynamy jeszcze jeden rok. Nowy Rok, nowe nadzieje!
Korzystam z okazji, żeby przesłać wszystkim serdeczne pozdrowienia, prosząc
Boga, żeby wszystkie piękne życzenia, jakie składaliśmy sobie nawzajem z
okazji Bożego Narodzenia, nie pozostały pustymi słowami, lecz, żebyśmy
wspólnym wysiłkiem realizowali to, czego sobie życzyliśmy.
Rok, który zakończyliśmy był czasem błogosławionym dla naszej
Wiceprowincji: dwóch naszych współbraci otrzymało święcenia kapłańskie
i kilku innych kleryków ukończyło studia teologiczne. IX Kapituła
Wiceprowincjalna, która odbyła się w listopadzie, stała się nowym impulsem do
naszej działalności apostolskiej.
Rozpoczynamy okres intensywnej pracy, aby dojrzeć do nowej sytuacji
w Zgromadzeniu, kiedy to za cztery lata, w ramach restrukturyzacji, nasza
Wiceprowincja Bahia ma się połączyć z dwoma najstarszymi Prowincjami w
Brazylii: Rio de Janeiro i São Paulo.
Aby cały ten proces restrukturyzacji Zgromadzenia przyczynił się do jeszcze
lepszej posługi misyjnej Ludowi Bożemu, konieczna jest ciągła „metanoia”
- nasza osobista przemiana, nasze całkowite oddanie się Chrystusowi
Odkupicielowi przez konsekrację zakonną.
W tym pierwszym liście okólnym w nowym roku, powrócimy do szeregu
zagadnień już znanych i omawianych, nad którymi debatowano podczas naszej
ostatniej Kapituły i do decyzji, które zostały podjęte. W związku z rozpoczęciem
nowego czterolecia, z odnowionym Zarządem Wiceprowincji, pragnę odnieść
się do szeregu zagadnień naszego redemptorystowskiego życia i działalności.
Życzę wszystkim współbraciom, aby rozpoczynający się rok 2019 był
ubogacony łaską Bożą, aby nasza posługa misyjna była jak najbardziej owocna.
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1. PROCES RESTRUKTURYZACJI
Każdy z nas powinien przekonać się do konieczności i użyteczności
procesu restrukturyzacji Zgromadzenia. Zgromadzenie Redemptorystów (XXV
Kapituła Generalna) zdecydowało się na łączenie się wielu jednostek (Prowincji
i Wiceprowincji) w jedną całość, aby usprawnić naszą posługę misyjną Ludowi
Bożemu. Wymaga to od każdego redemptorysty osobistego „nawrócenia”,
osobistej dyspozycyjności do podejmowania wyzwań, jakie restrukturyzacja
niesie ze sobą. Możliwe to będzie wówczas, gdy każdy z nas ożywiony będzie
misyjnym zapałem. W naszym Zgromadzeniu nie brak wspaniałych przykładów,
jak redemptoryści podejmowali zadania, które zdawały się niemożliwe do
zrealizowania: św. Alfons w Scala w trudnych początkach fundacji; św. Klemens
w Warszawie, w Wiedniu i w innych miejscach Europy, starając się zaszczepić
Zgromadzenie, mimo piętrzących się trudności. Przed naszą Wiceprowincją jawi
się wielkie wyzwanie, abyśmy potrafili wnieść wiele żywotności i entuzjazmu
misyjnego do nowej jednostki Zgromadzenia powstałej z połączenia Bahii, Rio
de Janeiro i São Paulo. W ciągu obecnego czterolecia podejmować będziemy
wiele inicjatyw, prowadzących nas do celu, jakim będzie scalenie trzech
Jednostek, dla ożywienia naszej posługi misyjnej.
2. PRIORYTETY APOSTOLSTWA
Nasze wiceprowincjalne priorytety są następujące: Misje święte, formacja
świeckich przygotowując ich do zaangażowania się w nasze dzieło misyjne,
sanktuaria oraz parafie misyjne. Mają one za zadanie uwzględnić w całej naszej
działalności trzy priorytety wybrane przez IX Kapitułę Wiceprowincjalną i
objęte Planem Apostolstwa Ameryki Łacińskiej, a mianowicie:
1). Ubodzy w miejskich dzielnicach nędzy, w których prowadzić mamy
dzieło ewangelizacyjne, będąc blisko ludu;
2). Młodzież, aby jej przekazywać orędzie ewangeliczne, jako jedyną
wskazaną drogę do realizacji życia osobistego i społecznego.
3). Lud wiejski, Indianie i potomkowie niewolników afrykańskich,
którzy żyją w biedzie i opuszczeniu, a którzy są traktowani z uprzedzeniem,
ignorując tym samym podstawowe prawa osoby ludzkiej. Stawiani są oni na
marginesie społeczeństwa, lekceważąc ich wielkie bogactwo kulturowe, ludzkie
i religijne.
3. MIANOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH ZA SEKRETARIATY
Prosimy współbraci, którzy zostali mianowani, jako odpowiedzialni
za działalność Wiceprowincjalnych Sekretariatów, aby w duchu
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współodpowiedzialności za Wiceprowincję Bahia opracowali konkretny plan
dla całej naszej wspólnoty wiceprowincjalnej w tym czteroleciu, uwzględniając
prowadzony proces restrukturyzacji z innymi jednostkami Zgromadzenia.
1). Sekretariat Formacji: o. Marcos da Silva (Przewodniczący), o.
Mirosław Juruś, o. Adilson Ferreira, o. Alessandro Moreira i br. kl. Valdeneir
de Brito.
2). Sekretariat Życia Apostolskiego: o. Stanisław Wilczek
(Przewodniczący), br. Domingos Barreto, o. Krzysztof Przychocki, o. Neilton
Junqueira i o. Gildevan Pinto Rocha.
3). Sekretariat Ekonomiczny: o. Adam Rąpała (Przewodniczący), o. João
Batista, o. Rosivaldo Mota i o. Zbigniew Małolepszy.
4. UBEZPIECZENIE JUNIORYSTÓW
Ustosunkowując się przychylnie do prośby kleryków po ślubach
czasowych, skierowanej do IX Kapituły, Zarząd Wiceprowincji zaaprobował
zaprezentowany postulat, dołączając kleryków, od złożenia pierwszych ślubów
zakonnych, do pozostałych współbraci w kwestii ubezpieczenia.
5. KAPITUŁA PROWINCJI WARSZAWSKIEJ
W dniach od 28 stycznia do 3 lutego odbędzie się Kapituła Prowincji
Warszawskiej, w której w imieniu Zarządu Wiceprowincji Bahia uczestniczył
będzie oficjalnie o. Krzysztof Mamala, odbywający studia doktoranckie z
teologii moralnej w Rzymie. Przy okazji składam podziękowanie współbraciom
o. Mirosławowi Jurusiowi, Stanisławowi Wilczkowi i Franciszkowi Mickowi
za przetłumaczenie na język polski Sprawozdania Wiceprowincjała z Bahii,
przedstawionego na naszej IX Kapitule.
6. MIĘDZYPROWINCJALNY NOWICJAT
O. João Paulo (z Prowincji Goias jest nowym magistrem nowicjuszów
w Abadia de Goiás-GO. Współpracował z nim będzie współbrat (którego
imienia jeszcze nie znamy) z innej jednostki Zgromadzenia. Wiceprowincja
Bahia posiada aktualnie jednego nowicjusza: jest nim Joílson Santos Ramos.
W Brazylii są dwa nowicjaty, a mianowicie w Tietê (Prowincji São Paulo),
gdzie w tym roku jest 16 nowicjuszów i w Goianii (Prowincja Goiás), gdzie
jest 10 nowicjuszów. W obydwóch nowicjatach formację redemptorystowską
otrzymują nowicjusze pochodzący z różnych jednostek Zgromadzenia.
7. PRZYGOTYGOWANIE DO ŚLUBÓW WIECZYSTYCH
W dniach od 6 stycznia do 17 lutego odbywa się przygotowanie do ślubów
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wieczystych w Cieneguilla, w Peru, dla kleryków Ameryki Łacińskiej i
Karaibów. Z naszej Wiceprowincji uczestniczy w nim br. Manuel Novaes Dias.
Po powrocie do Bahii, złoży on śluby wieczyste dnia 24 lutego br. o godzinie
8:00 w kościele parafialnym Matki Bożej Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu, w
Salwadorze.
8. PRZENIESIENIE SIEDZIBY WICEPROWINCJALATU
Od lutego 2019 roku siedziba Wiceprowincjała będzie ponownie w domu
św. Alfonsa, na ul. Almeida Sande, 36, 40070-370, Barris, Salwador; telefon
(71) 3328-7461, jak to figuruje w oficjalnej dokumentacji Wiceprowincjalatu.
Przełożony Wiceprowincji zamieszka we wspólnocie im. św. Alfonsa. Archiwum
Wiceprowincji zostanie przeniesione do nowej siedziby Zarządu. Dodać można,
że po raz pierwszy siedziba przełożonego Misji Bahia przeniesiona została z
Bom Jesus da Lapa do domu św. Alfonsa w 1989 roku, kiedy jej przełożonym
był o. Tomasz Bulc. Po kilku latach, ze względu na okoliczności, przełożony
Wiceprowincji przeniósł swoją siedzibę do oddalonego niecałe 100 m Domu
św. Klemensa.
9. NOWA PARAFIA W DZIELNICY PITUAÇU W SALWADORZE
Arcybiskup Salwadoru, Prymas Brazylii, ks. abp Murilo Krieger dnia 3
lutego br. dokona oficjalnego ustanowienia parafii pod wezwaniem Matki
Bożej Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu, gdzie redemptoryści prowadzą dzieło
ewangelizacyjne od 1988 roku. O. Tadeusz Pawlik rozpoczął i przez wiele lat
prowadził pionierską pracę misyjną w, „niczyjej” wówczas, kilkunastotysięcznej
dzielnicy, położonej na peryferiach miasta. Od 1993 roku pracę duszpasterską
w tej dzielnicy przejęła wspólnota seminaryjna redemptorystów. Prefekt
seminarium św. Gerarda i klerycy do dnia dzisiejszego są za to odpowiedzialni.
O. Mirosław Juruś, wychowawca postulantów, został mianowany proboszczem
nowej parafii. Neoprezbiter, o. Ednei Galvão jest współwychowawcą
postulantów i wikariuszem parafii.
10. KOLEKTA NA CELE MISYJNE REDEMPTORYSTÓW
Zarząd Generalny Zgromadzenia ustanowił dwie zbiórki pieniężne w ciągu
roku mające na celu niesienie pomocy najuboższym jednostkom, konkretnie
dla Misji w Surinamie (każdego roku, z okazji liturgicznego święta bł. Piotra
Dondersa - 14 stycznia) oraz na Fundusz Solidarności. Zwracam się z prośbą
do wszystkich wspólnot zakonnych o zorganizowanie kolekty do dnia 17
marca, kiedy to mamy przelać zebrane ofiary do ekonoma Wiceprowincji, który
przekaże je właściwym odbiorcom.
8
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11. MIĘDZYPROWINCJALNE STUDIUM: „DAĆ SIĘ POZNAĆ”
organizuje Prowincja São Paulo w dniach od 11 do 14 lutego w domu św.
Alfonsa w Aparecida. Chodzi o braterskie spotkanie redemptorystów tamtejszej
Prowincji ze współbraćmi Prowincji Rio de Janeiro i naszej Wiceprowincji
Bahia. Będzie to pierwszy ważny krok w drodze do zamierzonej restrukturyzacji.
Apeluję do naszych przełożonych o zachęcanie współbraci do uczestnictwa w
tym spotkaniu.
12. SPOTKANIE ŚWIECKICH MISJONARZY NAJŚWIĘTSZEGO
ODKUPICIELA
W dniu 17 lutego odbędzie się w domu św. Alfonsa (Redemptorystowskie
Centrum Misyjne) w Salwadorze spotkanie świeckich współpracujących z
nami w dziele misyjnym. Celem spotkania jest zaplanowanie działalności
ewangelizacyjnej w roku bieżącym oraz omówienie innych aktualnych spraw.
Zapraszamy serdecznie misjonarzy świeckich z różnych grup (Salwador, Feira
de Santana, Senhor do Bonfim) do uczestnictwa w spotkaniu.
13. SPOTKANIE PRZEŁOŻONYCH URB
Przełożeni Jednostek URB (Unii Redemptorystów w Brazylii) spotkają
się w Salwadorze w dniach 19 i 20 lutego br. Obecny na Zebraniu będzie
Przewodniczący Konferencji Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Konferencje i
debaty będą miały miejsce w Parafialnym Centrum w Ondinie.
14. SPOTKANIE WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH
Zarząd Generalny Zgromadzenia organizuje w Rzymie w dniach 10-16 marca
spotkanie nowo wybranych wyższych przełożonych języka hiszpańskiego.
15. WIELKANOCNE REKOLEKCJE
Nasze tegoroczne rekolekcje zaplanowane zostały na dni 29.04 - 03.05. Do
uczestnictwa w rekolekcjach zaproszeni zostali współbracia z Prowincji São
Paulo i Rio de Janeiro. Rekolekcjom przewodniczył będzie o. Paulo Carrara
CSsR z Prowincji Rio de Janeiro, prefekt kleryków w Belo Horizonte i profesor
dwóch uniwersytetów katolickich. Rekolekcje odbędą się w Archidiecezjalnym
Centrum Formacyjnym w Itapuã, w Salwadorze.
16. PRAKTYKA DUSZPASTERSKA KLERYKÓW
W tym roku trzech kleryków odbywa staż duszpasterski:
1). Br. William Gondim Costa w Ekipie Misyjnej, mieszkając we wspólnocie
św. Klemensa w Salwadorze,
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2). Br. Willian Sena de Oliveira w parafii Matki Bożej Gromnicznej –
Pituaçu, w Salwadorze, należąc do seminaryjnej wspólnoty św. Gerarda,
3). Br. Sergio Reis Santos odbędzie praktykę duszpasterską w Misji
Redemptorystów w Surinamie (Wspólnota bł. Piotra Dondersa w Paramaribo).
17. KURS DUCHOWOŚCI W RZYMIE
W dniach od 10 do 30 lipca, jak co roku, odbędzie się w Rzymie Kurs
Duchowości Redemptorystowskiej w języku hiszpańskim, połączony ze
zwiedzaniem miejsc historycznych Zgromadzenia. Z naszej Wiceprowincji
w Kursie uczestniczył będzie o. Adilson Ferreira de Oliveira CSsR. Będąc w
Europie odwiedzi również Prowincję Macierzystą w Polsce.
18. SURINAM
O. Gilson da Silva, który pracuje w Surinamie od siedmiu lat, powróci do
Wiceprowincji Bahia w październiku br. W międzyczasie, od lutego do końca
2019 roku, br. kl. Sergio Reis Santos odbywał będzie w tamtejszej Misji praktykę
duszpasterską.
19. WSPÓŁPRACA MISYJNA
W związku z przenosinami na początku obecnego czterolecia, o. Jarosław
Gruźdź zwrócił się z propozycją zaangażowania się we współpracę misyjną w
Prowincji São Paulo. Po uprzednim porozumieniu się z władzami tamtejszej
Prowincji, Zarząd Wiceprowincji wyraził zgodę na jego propozycję. W związku
z procesem restrukturyzacji, na skutek której nasze jednostki (São Paulo i Bahia)
mają się połączyć, przejście o. Jarosława do Prowincji São Paulo jest jednym
z pierwszych kroków. Wyrażamy serdeczne podziękowanie o. Jarosławowi za
pracę misyjną i formacyjną misjonarzy świeckich, jakiej z wielkim entuzjazmem
dokonywał w naszej Wiceprowincji.
20. POWRÓT DO POLSKI
O. Andrzej Skoczeń wyraził wolę powrotu do Prowincji Warszawskiej
na okres kilku lat. Zarząd Wiceprowincji wyraził zgodę i zadecydował, że w
okresie jego obecności w Bahii pozostanie nadal członkiem wspólnoty św.
Łazarza, oddając się pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w dzielnicy Ondina. Wiceprowincja składa o.
Andrzejowi podziękowanie za 27 lat życia we wspólnotach zakonnych i za
pracę duszpasterską w służbie ludowi Bożemu w Bahii.
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21. PARAFIA VALE VERDE
W dniu 18 grudnia 2018 roku miało miejsce spotkanie Wiceprowincjała
i ojców ze wspólnoty Matki Bożej Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda z
ordynariuszem diecezji Eunápolis w celu omówienia spraw duszpasterskich.
Ks. bp José Edson Santana Oliveira wyraził zgodę na propozycję, że z końcem
2019 roku redemptoryści oddadzą diecezji parafię Ducha Świętego w Vale Verde
(Porto Seguro), gdzie ze względu na potrzeby wspólnoty parafialnej, związane
z brakiem kapłana, redemptoryści przez wiele lat pełnili posługę duszpasterską.
Współbracia ze wspólnoty Arraial d’Ajuda postarają się o załatwienie spraw
związanych z przekazaniem parafii ks. biskupowi.
22. WYKŁADY W GWINEI BISSAU
O. Antoni Niemiec, zaangażowany w prowadzenie Papieskich Dzieł
Misyjnych w Brazylii, prosił i otrzymał pozwolenie na prowadzenie wykładów
w seminarium diecezjalnym w Gwinei Bissau w Afryce, w czasie od 1 stycznia
do 14 lutego br. Praca o. Antoniego stanowi integralną część działalności
Papieskich Dzieł Misyjnych.
23. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE
W dniach od 20 do 28 stycznia o. Marcos da Silva, który należy do Krajowej
Komisji organizacji Redemptorystowskiej Młodzieży Misyjnej (JUMIRE),
weźmie udział, wraz z innymi młodymi redemptorystami z Brazylii, w
Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.
24. FORMACJA SEMINARYJNA
1). Dnia 11 lutego miała miejsce inauguracja roku akademickiego w
Seminarium Redemptorystów w Belo Horizonte. Dom formacji prowadzony jest
przez Redemptorystów z Prowincji Rio de Janeiro i otwarty jest dla kleryków
studiujących teologię, pochodzących z różnych jednostek Zgromadzenia w
Brazylii. Obecnie są to klerycy z miejscowej Prowincji Rio oraz z Wiceprowincji
Bahia, Manaus i Fortaleza.
2). Wspólnota Powołaniowa św. Gerarda w Salwadorze. Nasi postulanci
studiujący przez trzy lata filozofię, otrzymują formację seminarium w
peryferyjnej dzielnicy Pituaçu.
3). Wspólnota Powołaniowa bł. Kaspra Stanggassingera w Bom Jesus da
Lapa to dom formacji aspirantów. Ich pobyt w tym domu formacyjnym trwa
jeden rok. Otrzymując formację, przygotowują się do egzaminu wstępnego na
Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 118 Styczeń – Marzec 2019 r.
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Uniwersytet Katolicki w Salwadorze. W obydwu tych domach rok akademicki
rozpoczął się na początku lutego.
25. JUAZEIRO - BA
Przed kilku miesiącami ordynariusz diecezji Juazeiro ks. bp Carlos Alberto
Breis Pereira zwrócił się do Zarządu Wiceprowincji z prośbą o przyjęcie przez
Redemptorystów jednej z parafii w jego diecezji. Musieliśmy dać ks. biskupowi
odpowiedź negatywną ze względu na małą liczbę współbraci w Wiceprowincji.
Wyrażam serdeczne podziękowanie współbraciom za pełną poświęcenia
pracę misyjną i duszpasterską, za intensywną pracę powołaniową i za wiele
dobra dokonanego przez nas dla Królestwa Bożego. Z wiarą i zaufaniem Temu,
który nas powołał, mobilizujmy się do dalszej pracy apostolskiej i chociaż
jesteśmy kruchymi naczyniami z gliny, niesiemy ludowi Bożemu łaskę naszego
Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego nie szczędźmy sił, by prowadzić nadal
Jego dzieło zbawienia.
Niech wielki misjonarz redemptorysta bł. Piotr Donders, którego uroczystość
dzisiaj obchodzimy, wstawia się za nami, abyśmy idąc za jego przykładem nigdy
nie poddali się zniechęceniu.
W Jezusie, Maryi i Alfonsie
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał
Salwador, 14 stycznia 2019 r.

WSPÓLNOTY ZAKONNE WICEPROWINCJI BAHIA
Czterolecie 2019-2022
Drodzy współbracia!
Jak mówią nasze Konstytucje zakonne: Redemptoryści, aby odpowiedzieć
swej misji w Kościele, prowadzą dzieło misyjne wspólnotowo. Apostolski
bowiem sposób życia we wspólnocie najskuteczniej przygotowuje drogę
miłości pasterskiej. Istotnym zatem prawem życia redemptorystów jest: żyć we
wspólnocie i przez wspólnotę spełniać dzieło apostolskie. Dlatego przyjmując
prace misyjne należy zawsze mieć na uwadze wzgląd wspólnotowy. Wspólnota
jest nie tylko materialnym byciem osób razem, lecz równocześnie braterską
jednością ducha (Konstytucja 21).

12
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Mając na uwadze wytyczne naszych Konstytucji, Nadzwyczajna Rada
Wiceprowincji Redemptorystów w Bahii, na posiedzeniu w Salwadorze w
dniach 26 i 27 listopada 2018 roku, po uprzedniej debacie i porozumieniu się
(telefonicznemu) z niektórymi współbraćmi, ustaliła następujący skład wspólnot
zakonnych w Bahii:
DOMY W SALWADORZE
Wspólnota św. Klemensa – Wiceprowincjalna
Ekipa Misyjna
1. O. Devaldo Menêz – Rektor domu i
Koordynator Ekipy Misyjnej,
2. Br. Domingos dos Santos Barreto - Ekipa
Misyjna,
3. O. Gildevan Pinto Rocha - Ekipa Misyjna i
koordynator Świeckich Misjonarzy,
4. O. Alessandro Moreira - Ekipa Misyjna i
duszpasterstwo powołań na Misjach,
5. Br. kl. William Gondim Costa – Praktyka duszpasterska (do grudnia br.).
Wspólnota św. Alfonsa – Redemptorystowskie Centrum Misyjne
1. O. Roque Silva – Superior Wiceprowincji,
2. O. Adilson Ferreira – Rektor domu i duszpasterz
powołaniowy,
3. O. Tadeusz Pawlik – Duchowy opiekun
Karmelitanek w Salwadorze,
4. O. bp Czesław Stanula – Duszpasterska pomoc w
Parafii Ondina.
Wspólnota św. Łazarza – Parafia Zmartwychwstania
Pańskiego
1. O. Krzysztof Przychocki – Rektor domu i proboszcz,
2. O. Geraldo Carlos Camargo – Wikariusz Parafii,
3. O. Adam Mazur – Wikariusz Parafii,
4. O. Andrzej Skoczeń – pomoc duszpasterska (do maja br.),
5. Br. Valdeneir Alves de Brito – Duszpasterstwo Powołaniowe.
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Wspólnota św. Gerarda – Seminarium i Parafia
Matki Bożej Gromnicznej
1. O. Mirosław Juruś – Rektor domu, prefekt
postulantów i proboszcz parafii,
2. O. Edinei dos Santos Galvão – Współwychowawca
postulantów i wikariusz parafii,
3. Br. Willian Sena – Staż
duszpasterski (do grudnia br.).
DOMY W BOM JESUS DA LAPA
Parafia Dobrego Jezusa (Katedra w budowie)
1. O. Wiesław Groń – Proboszcz parafii katedralnej (do
grudnia 2020 r.).
Uwaga: Oficjalnie, o Wiesław podlega przełożonemu
Wspólnoty Sanktuaryjnej.
Wspólnota Sanktuaryjna Dobrego Jezusa z Groty
1. O. João Batista Alves do Nascimento – Rektor
domu i kustosz Sanktuarium,
2. O. Henryk Smólski – Członek Wspólnoty,
3. O. Tomasz Bulc – Duszpasterstwo sanktuaryjne,
4. O. Franciszek Micek – Duszpasterstwo
sanktuaryjne,
5. O. Vilmar Correia – Duszpasterstwo sanktuaryjne i
dyrektor Radia Bom Jesus,
6. O. Antonio Rosivaldo Mota – Duszpasterstwo sanktuaryjne i ekonom
Sanktuarium,
7. O. Stanisław Wilczek – Duszpasterstwo sanktuaryjne i zastępca kustosza,
8. O. Lécio Alexandre Silva – Duszpasterstwo sanktuaryjne,
9. O. Cosme Sérgio S. Queiróz – Duszpasterstwo
sanktuaryjne i wikariusz parafii św. Jana
Chrzciciela,
10 Br. kl. Manuel Dias Novaes – Duszpasterstwo
sanktuaryjne.
Wspólnota bł. Kaspra Stanggassingera – Małe
Seminarium i Parafia św. Jana Chrzciciela
14
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1. O. Adam Rąpała – Rektor domu, Ekonom
Wiceprowincji i proboszcz parafii,
2. O. Marcos da Silva Santos – Wychowawca
aspirantów i wikariusz parafii.
WSPÓLNOTA W ARRAIAL D’AJUDA
Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki oraz
Parafie Arraial d’Ajuda i Vale Verde
1. O. Zbigniew Małolepszy – Rektor domu,
kustosz Sanktuarium i proboszcz,
2. O. Tadeusz Mazurkiewicz – Duszpasterstwo sanktuaryjne i wikariusz parafii,
3. O. Neilton da Mota Junqueira – Duszpasterstwo
sanktuaryjne i wikariusz parafii,
4. Br. Ivanor Borges de Oliveira – Pomoc
duszpasterska.
WSPÓŁBRACIA PEŁNIĄCY MISJĘ W
IMIENIU WICEPROWINCJI
1. O. Krzysztof Mamala – Studia Teologii

Moralnej w Rzymie,
2. O. Gilson da Silva – Misja w Surinamie (do października br.),
3. O. Krzysztof Dworak – Misja w Prowincji Lizbona (Portugalia),
4. O. Antoni Niemiec – Praca w Papieskich Dziełach Misyjnych i przy
Konferencji Biskupów Brazylijskich w Brasilii,
5. O. Aloísio Mota – Prowincja São Paulo,
6. O. Francisco Tomé –praca w diecezji Petrópolis –RJ (za zgodą przełożonych),
7. Br. kl. Sergio Reis Santos – Duszpasterski staż w Surinamie (do grudnia br.),
8. O. Jarosław Gruźdź – współpraca misyjna w Prowincji São Paulo.
JUNIORYŚCI W SEMINARIUM W BELO HORIZONTE – MG
1. Br. kl. José Augusto dos Santos – ostatni rok teologii,
2. Br. kl. Thiago Pedro da Silva – trzeci rok teologii,
3. Br. kl. Eloy Santiago de Jesus – drugi rok teologii.
NOWICJAT W GOIÂNIA – GO
1. Joilson Ramos Santos – kandydat do kapłaństwa.
W Jezusie, Maryi i Alfonsie

o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał
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NOWA PARAFIA W DZIELNICY PITUAÇU (SALWADOR)
W
dzielnicy
Pituaçu,
należącej oficjalnie do Parafii św.
Franciszka (dzielnica Boca do Rio),
redemptoryści pracują już od 30
lat, gdyż proboszcz pełniąc posługę
duszpasterską w około stutysięcznej
parafii nie był w stanie obsłużyć
dzielnicy Pituaçu. Ojcowie i klerycy
z Seminarium w dzielnicy Barris
dojeżdżali (15 km), aby organizować
życie religijne na tym zupełnie
opuszczonym terenie. Powstała więc
centralna wspólnota kościelna p.w.
Matki Bożej Gromnicznej i pięć
innych wspólnot, w różnych punktach
rozległej dzielnicy. Gdy pod koniec lat
osiemdziesiątych zaczęto prowadzić
pracę ewangelizacyjną, dzielnica

liczyła około 20 tys. mieszkańców;
z upływem lat liczba mieszkańców
podwoiła się.
16

Z
otwarciem
redemptorystowskiego seminarium św.

Gerarda w dzielnicy Pituaçu (1995)
praca duszpasterska stała się
bardziej regularna i efektywna.
Wieloletnia, mozolna praca
ewangelizacyjna, przygotowała
wspólnoty
kościelne
do
ustanowienia Parafii Matki
Bożej Gromnicznej.
Dnia 3 lutego 2019
roku o godzinie 8:00 ks.
Arcybiskup Salwadoru Murilo
Krieger,
prymas
Brazylii,
przewodniczył
uroczystej
Eucharystii, ustanawiając i
inaugurując Parafię Matki
Bożej Gromnicznej.
Koncelebrowali
z
ks.
Arcybiskupem o. bp Czesław Stanula
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CSsR, emerytowany ordynariusz
diecezji Itabuna, o. Roque Silva Alves,
wiceprowincjał redemptorystów w
Bahii, ks. André Alencar, proboszcz
parafii św. Franciszka (dzielnica Boca
do Rio), o. Adam Rąpała, ekonom
Wiceprowincji Bahia, o. Alessandro
Moreira z ekipy misyjnej, o. Ednei
dos
Santos
Galvão,
wikariusz nowej parafii
i o. Mirosław Juruś,
pierwszy
proboszcz.
Obecni byli również
klerycy
po
ślubach
wieczystych i czasowych
oraz postulanci z naszego
Seminarium.
Oprócz
licznie (jak na misyjne
warunki) zgromadzonych
m i e j s c o w y c h
parafian, były również
reprezentacje
innych
parafii
z
Salwadoru.
Przypadkowo
uczestniczyło w uroczystości polskie
małżeństwo, państwo Ewa i Krzysztof
Szymańscy, krewni ś.p. o. Zdzisława
Kamińskiego, którzy odwiedzali
Brazylię.
W czasie celebracji podziękowano
wielu osobom obecnym, nieobecnym
i zmarłym, które w okresie minionych
trzydziestu lat, swoją działalnością

przyczyniły się w szczególny sposób
do wzrostu religijnego i materialnego
wspólnoty kościelnej.
W czasie tej celebracji ks.
Arcybiskup Murilo Krieger ustanowił
oficjalnie o. Mirosława Jurusia CSsR
pierwszym proboszczem nowej
Parafii. O. Ednei Galvão CSsR został

mianowany wikariuszem.
Został też podpisany kontrakt
między Archidiecezją Salwador i
Wiceprowincją Redemptorystów w
Bahii odnośnie pracy duszpasterskiej
i administracyjnej Parafii Matki Bożej
Gromnicznej w Pituaçu.
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał

Uwaga: Echa pionierskiej pracy Redemptorystów (ojców i kleryków) w Pituaçu,
zamieszczamy na ostatnich stronach Biuletynu (strony od 41 do 59).
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NASZA MŁODZIEŻ SEMINARYJNA
1. STAŻ POWOŁANIOWY – GRUDZIEŃ 2018
Każdego roku, pod koniec
grudnia, odbywa się selekcyjny staż
powołaniowy dla kandydatów, którzy
mają zamiar wstąpić do seminarium
redemptorystów.
W dniach od 26 do 30 grudnia
2018 roku miało miejsce spotkanie

pięciu kandydatów zaproszonych na
staż powołaniowy. Odbył się on w
domu wspólnoty seminaryjnej im. bł.
Kaspra Stanggassingera w Bom Jesus
da Lapa.
Spotkanie
to
jest
uwieńczeniem
przynajmniej
rocznego przygotowania poprzez
korespondencję z duszpasterzem
powołaniowym
Wiceprowincji,
18

spotkania, odwiedziny rodzin i
proboszcza parafii, w której kandydat
mieszka. Cztery dni spotkania w
domu seminaryjnym miały za cel
oswojenie się kandydata z nową
rzeczywistością, jaką będzie formacja
seminaryjna.
W ostatnim stażu powołaniowym
uczestniczyło pięciu kandydatów:
Kaio Henrique, Breno de Carvalho,
Hugo Santos, Rafael Azevedo i
Giovani Cardoso. Na twarzach
chłopców malowała się radość, że
Pan ich powołał do rozpoczęcia
niezwykłej drogi życiowej, posługi
ludowi Bożemu, jako misjonarze
redemptoryści.
Spotkanie to prowadzili: o. Marcos
da Silva, wychowawca aspirantów w
tym domu seminaryjnym, o. Adilson
Ferreira, dopiero co mianowany
wiceprowincjalny
duszpasterz
powołaniowy, o. Mirosław Juruś,
również dopiero co mianowany
prefekt postulantów w Salwadorze
oraz br. kl. Valdeneir Brito, który
należy do ekipy powołaniowej
Wiceprowincji.
Inni
ojcowie
mieli konferencje i pogadanki dla
kandydatów. Dzięki temu chłopcy
mieli sposobność zaznajomienia się
z historią Zgromadzenia, z naszym
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życiem i pracą apostolską, którą
prowadzimy. Miało to wszystko
na celu zachęcić kandydatów do
wstąpienia w nasze szeregi, by żyć
według charyzmatu św. Alfonsa
i pracować jako redemptoryści.
Żywimy nadzieję, że w przyszłości
będą oni kontynuować prowadzone
przez nas dzieło ewangelizacyjne.
Czterech kandydatów zostało

przyjętych do tutejszego Seminarium.
Polecajmy Bogu w naszej modlitwie
kandydatów, aby wytrwali w swoim
zamiarze i z entuzjazmem realizowali
swoje powołanie. Módlmy się też o
liczne i dobre powołania kapłańskie i
zakonne.
Wiceprowincjalne
Duszpasterstwo Powołaniowe
Wolne tłumaczenie Redakcji

2. ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACJI W SEMINARIUM
BŁ KASPRA W BOM JESUS DA LAPA
Pan wysłuchuje naszych modlitw
i posyła robotników na swoje żniwo.
Jakie to wzruszające obserwować,
jak Bóg nie opuszcza i nie zostawia
na pastwę losu swojego ludu,
ale powołuje młodych ludzi
do oddania swojego życia
dla wielkiego ideału, jakim
jest posługa ewangelizacyjna
naszym braciom i siostrom.
Dnia 11 lutego 2019 roku
o godzinie 17:00 w domu
seminaryjnym w Bom Jesus da
Lapa odprawiliśmy uroczystą
Eucharystię, inaugurując w ten
sposób rok formacji naszych
czterech aspirantów. Na
tym etapie młody entuzjasta
zdobywa pierwsze doświadczenia
życia konsekrowanego – oddanego
Bogu, poznając i stawiając pierwsze

kroki na drodze redemptorystowskiej
duchowości. W ten sposób upewnia
się w swoim powołaniu.
W
tym
roku
czterech

młodzieńców po ukończonej szkole
średniej wstąpiło, jako aspiranci, do
naszej wspólnoty seminaryjnej:
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- Kaio Henrique, 18 lat, z Santa
Maria da Vitória (80 km od Lapy),
- Rafael Azevedo, 24 lata, z Prado
(720 km),
- Hugo Santos, 21 lat, z Seabra
(330 km),

- Breno de Carvalho, 18 lat, z
Salwadoru (800 km).
Inauguracyjnej Mszy świętej
przewodniczył o. Roque Silva Alves,

20

nasz Wiceprowincjał; koncelebrowali
ojcowie: Adam Rąpała, rektor naszego
domu, Marcos da Silva, wychowawca
seminaryjny, João Batista, kustosz
Sanktuarium Dobrego Jezusa i
Krzysztof Przychocki, proboszcz
parafii Zmartwychwstania Pańskiego
w
Salwadorze.
Uczestniczyła
również grupa osób świeckich oraz
pracująca w Sanktuarium s. Ercilia
ze Zgromadzenia Zwiastunek Miłości
Bożej.
Liczymy
na
modlitwę
wszystkich! Prośmy Boga o łaskę
wytrwałości dla naszych nowych
seminarzystów. Niech ten czas, kiedy
przed tymi młodymi ludźmi jawią
się nowe horyzonty, zafascynuje ich
Zgromadzeniem Redemptorystów i
charyzmatem św. Alfonsa, naszego
Założyciela.
o. Marcos da Silva CSsR
Wolne tłumaczenie Redakcji
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3. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO WE
WSPÓLNOCIE ŚW. GERARDA W PITUAÇU - SALWADOR
W dniu 29 stycznia 2019 roku
w kaplicy seminaryjnej miało
miejsce uroczyste rozpoczęcie roku
akademickiego
we
wspólnocie
postulantów im. św. Gerarda w
dzielnicy Pituaçu w Salwadorze.
Mszy
świetej
inaugurującej
rok przewodniczył o. Roque Silva,
przełożony Wiceprowincji Bahia, a
koncelebrowali z nim o. Mirosław
Juruś i o. Ednei Galvão. Uczestniczyli
w Eucharystii także nasi klerycy
Eloy Santiago (z seminarium w Belo
Horizonte) oraz Sergio Reis i William
Gondim, którzy odbywają w tym
roku praktyki duszpasterskie.
Na wstępie zaprezentowany został

przez o. Roque nowy skład wspólnoty
postulantów, których jest siedmiu i

zupełnie nowa wspólnota
zakonna redemptorystów:
o. Mirosław Juruś –
przełożony
domu
i
prefekt postulantów oraz
proboszcz parafii |Matki
Bożej Gromnicznej, o.
Ednei dos Santos Galvão
–
współwychowawca
postulantów i wikariusz
parafii oraz br. kl. Willian
Sena, który po ukończeniu
studiów
teologicznych
odbywa w tej wspólnocie roczną
praktykę pastoralną. Wiceprowincjał
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wspomniał też o postulancie
Rodrigo, który ze względu na stan
zdrowia znajduje się poza wspólnotą
formacyjną.

W homilii o. Wiceprowincjał
mówił m.in. jak bardzo ważny jest
ten etap formacji seminaryjnej w
całym procesie przygotowania do
życia zakonnego i kapłańskiego,
podkreślając z jak wielką starannością
studenci powinni wykorzystać dar
Boży, jakim jest życie seminaryjne.
Postulanci, kandydaci do życia
zakonnego i kapłańskiego w
Zgromadzeniu
Redemptorystów,
studiują filozofię przez trzy lata,
dlatego mają bezpośredni kontakt
ze środowiskiem uniwersyteckim,
ponadto angażując się w pracę
ewangelizacyjną ubogich wspólnot
kościelnych,
mają
również
przyjacielskie relacje z ubogim i
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opuszczonym ludem, do którego jako
redemptoryści będą posłani.
Wszystko to, czyli studia, praca
ewangelizacyjna i zwyczajne zajęcia
domowe wykonywane w braterskiej,
modlitewnej wspólnocie, pozwoli
im przygotować się do wielkiej misji
życiowej, do której Jezus Chrystus
ich powołuje.

O. Roque zakończył homilię
słowami
skierowanymi
do
postulantów: „Tego wszystkiego
nasza wiceprowincjalna wspólnota
od was oczekuje, otaczając was
przyjaźnią i modląc się za was.”
br. Willian Sena CSsR
Wolne tłumaczenie Redakcji
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4. DRUGI NOWICJAT REDEMPTORYSTOWSKI - 2019
W dniach od 7 stycznia do 16
lutego 2019 roku odbył się kurs
przygotowawczy do złożenia ślubów
wieczystych i przysięgi wytrwałości
dla kleryków z różnych jednostek
Zgromadzenia. Miał on miejsce w
domu rekolekcyjnym „El Milagro”
(„Cud”) w Cieneguilla w Peru,
należącym do redemptorystowskiej
Wiceprowincji Peru Norte. Kurs ten
nosi także nazwę Drugi Nowicjat, który
stanowi ostatni etap wieloletniego
procesu formacji kleryków. Jego
celem jest umocnienie ich
redemptorystowskiego
powołania
i
podjęcie
ostatecznej decyzji pójścia za
Chrystusem
Odkupicielem,
aby
kontynuować
Jego
zbawczą misję głoszenia
Dobrej Nowiny biednym i
opuszczonym. To definitywne
oddanie się Chrystusowi
dokonuje się przez złożenie
ślubów
wieczystych
w
Zgromadzeniu Najświętszego
Odkupiciela.
Kurs – Drugi Nowicjat
został zorganizowany przez
Redemptorystowską
Konferencję
Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
W tym roku uczestniczyło w nim
dwóch kleryków z Argentyny, trzech
z Paragwaju, trzech z Kolumbii, jeden
z Porto Rico, dwóch z Peru i szesnastu

z Brazylii.
Magistrem Drugiego Nowicjatu
był o. Marcelino Yangali z
Wiceprowincji Peru-Sur. W każdym
tygodniu konferencje głosił nam inny
ojciec; byli to: o. Jesus Maria Ortiz
z Prowincji Bogota – Kolumbia, na
temat „Życie konsekrowane”; o. Juan
Carlo Ortiz z Wiceprowincji Peru
Norte, na temat „Redemptorystowska
Wspólnota”; o. Francisco Moreno z
Wiceprowincji Peru Norte, na temat
„Misja Redemptorystowska”; o.

César Torres, Superior Wiceprowincji
Peru Sur, na temat „Życie afektywne
redemptorysty”;
o.
Francisco
Rodríguez z Wiceprowincji Peru
Norte, na temat „Duchowość
Redemptorystowska”. W ostatnim
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tygodniu
mieliśmy
rekolekcje.
Konferencje głosił o. Guilhermo
Ramirez, wikariusz wiceprowincjalny
Peru Sur.
O. Marcelo Assunção Araújo,
Koordynator Konferencji Ameryki
Łacińskiej i Karaibów, uczestniczący
w Zebraniu Ogólnym Wiceprowincji
Peru Norte w mieście Trujillo, w dniach

3-5 lutego, spotkał się z nami, dzieląc
się wiadomościami z jego misyjnej
działalności. Odprawił dla nas
Eucharystię w języku portugalskim,
ku radości nas, Brazylijczyków.
Ten etap przygotowawczy miał
program ułatwiający osiągnięcie
zamierzonego celu Kursu, a więc
modlitwa wspólna o zasadniczych
godzinach dnia; praca porządkowa,
przygotowanie
środowiska
na
różne potrzeby wspólnoty. Nie
brakło czasu na sport, odpoczynek
i na studium prywatne. Dzieliliśmy
się też doświadczeniami z życia
24

i pracy w naszych Prowincjach
i
Wiceprowincjach;
mieliśmy
też przechadzki dla wszystkich
uczestników Kursu.
Omawialiśmy i dokonywaliśmy
ewaluacji konferencji i sposobu ich
prowadzenia przez ojców prelegentów
Drugiego Nowicjatu.
Przeprowadziliśmy w każdy
piątek małą „misję” w pewnej
wspólnocie kościelnej znajdującej się
w niedużej odległości.
Duchowe wykłady i rozważania
prowadzone przez ojców, którzy
głosili nam konferencje w czasie
Drugiego Nowicjatu, odświeżyły
nam pamięć wszystkiego tego, co
studiowaliśmy
i
przeżywaliśmy
w czasie pierwszego nowicjatu, w
szczególności refleksję nad naszymi
zakonnymi Konstytucjami i Statutami.
W ten sposób prelegenci pomogli
nam uświadomić sobie dogłębnie, że
profesja zakonna jest zdecydowaną
odpowiedzią na miłość, jak to
wyrażają Konstytucje Zgromadzenia:
„Współbracia natchnieni i umocnieni
Duchem Świętym dążą do całkowitego
oddania się, by sami stali się przez
Chrystusa jakby odpowiedzią Panu,
który pierwszy ich umiłował (1 J 4,
10). Odpowiedź tę wyrażają przez
profesję ślubów: czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa” (Konstytucja 56) - na
całe życie.
br. Manuel Novaes Dias CSsR
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5. MANUEL NOVAES DIAS CSSR
ZŁOŻYŁ ŚLUBY WIECZYSTE
W czasie uroczystej Eucharystii
dnia 24 lutego 2019 roku, w kościele
parafialnym Matki Bożej Gromniczej
w dzielnicy Pituaçu (Salwador),
br. kl. Manuel Novaes Dias złożył
śluby wieczyste. Zgromadzenie

Najświętszego
Odkupiciela
z
radością przyjęło definitywnie do
swojego grona współbrata, który już
przez szereg lat doświadczał życia
redemptorystowskiego,
składając
śluby czasowe. W czasie tej celebracji
Eucharystycznej wyraził on wolę, że
przez całe życie będzie szedł drogą
Chrystusa Odkupiciela ubogiego,
czystego i posłusznego, w rodzinie
zakonnej Redemptorystów, składając
śluby wieczyste ubóstwa, czystości i
posłuszeństwa, zobowiązując się pod
przysięgą, że za łaską Bożą wytrwa
aż do śmierci, zawsze wierny swoim
zobowiązaniom w Zgromadzeniu

Najświętszego Odkupiciela.
Br. kl. Manuel urodził się dnia
6 grudnia 1986 roku w miasteczku
Ribeirão do Largo, na południu
stanu Bahia. Jego ojcem jest Júlio
Fernandes Dias, a matką ś.p. Darcy
Novaes Dias, zmarła w 2004 roku.
Od 2011 roku Manuel korzystał
z
kierownictwa
duszpasterstwa
powołaniowego
Wiceprowincji
Redemptorystów w Bahii i na
selekcyjnym stażu powołaniowym
został zaaprobowany do wstąpienia

do seminarium, na początku 2012
roku. Ponieważ przed wstąpieniem
do naszego seminarium Manuel
studiował przez rok filozofię, dlatego
(bez odbywania roku wstępnego
w Bom Jesus da Lapa) wstąpił
do seminarium św. Gerarda w
Salwadorze i kontynuował studia
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filozoficzne w Instytucie FilozoficznoTeologicznym św. Benedykta do
końca 2013 roku. W 2014 roku
odbył nowicjat w Goianii (Prowincja
Goiás) i 18 stycznia 2015 roku złożył
pierwsze śluby zakonne. Jako kleryk,
w Seminarium Redemptorystów
Prowincji Rio de Janeiro, odbył

studia teologiczne na Uniwersytecie
Księży Jezuitów w Belo Horizonte, w
stanie Minas Gerais. Po ukończeniu
studiów, w 2018 roku odbył staż
duszpasterski w Bom Jesus da Lapa,
oddając się pracy duszpasterskiej w
Sanktuarium, jak również mając pod
opieką Wspólnotę Terapeutyczną
Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
26

do której należą mężczyźni i starsi
chłopcy uzależnieni od narkotyków
lub alkoholu. W tym roku, w okresie
od 6 stycznia do 17 lutego, Manuel
odbył Drugi Nowicjat w Cieneguilla
(Peru), przygotowując się wraz i
innymi klerykami redemptorystami
z Ameryki Łacińskiej do złożenia
ślubów wieczystych.
Dnia 24 lutego 2019 roku br. kl.
Manuel uczynił decydujący krok na
swej drodze powołania, zobowiązując
się na całe życie kroczyć za Chrystusem
według Jego rad ewangelicznych. W
uroczystej Eucharystii wzięli udział
współbracia redemptoryści: o. Roque
Silva Alves, nasz Wiceprowincjał
i zarazem Przewodniczący URB
(Unii Redemptorystów w Brazylii –
wszystkich pięciu Prowincji i czterech
Wiceprowincji
brazylijskich);
o. Marcelo Conceição Araújo,
Koordynator Redemptorystowskiej
Konferencji Ameryki Łacińskiej
i Karaibów; o. Mirosław Juruś,
proboszcz tutejszej parafii oraz jego
wikariusz o. Ednei dos Santos Galvão,
o. Devaldo Menêz, o. Gildevan Pinto,
o. Alessandro Moreira, o. Adilson
Ferreira, duszpasterz powołaniowy
Wiceprowincji (wszyscy z Salwadoru)
oraz o. Lécio Alexandre da Silva (z
Bom Jesus da Lapa). W uroczystości
uczestniczył także br. Domingos
Barreto oraz klerycy: Willian Sena,
William Gondim, Valdeneir Brito,
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a także diakon stały archidiecezji
Salwador Djalma Almeida, postulanci
ze wspólnoty św. Gerarda i świeccy
Misjonarze Najświętszego
Odkupiciela. Byli obecni
również przedstawiciele
p e r y f e r y j n y c h
wspólnot
kościelnych
obsługiwanych
przez
R e d e m p t o r y s t ó w.
Przybyli także bliscy
krewni i znajomi Manuela
z jego rodzinnej parafii
Macarani, na południu
stanu Bahia.
Ponieważ
śluby
wieczyste są definitywną odpowiedzią
Bogu, który nas pierwszy umiłował
(1 J 4, 10), zanośmy modły do
Najświętszego Odkupiciela, aby nasz
współbrat Manuel zawsze był wierny

złożonym ślubom, a Matka Boża
Nieustającej Pomocy niech oręduje,
aby Pan przysłał nowych robotników,

gdyż żniwo jest bardzo wielkie i
brakuje rąk do pracy.
br. Willian Sena CSsR
(Wolne tłumaczenie Redakcji

SZCZEGÓLNA UROCZYSTOŚĆ
BR. MANOEL OTRZYMAŁ LEKTORAT I AKOLITAT
W niedzielę dnia 3 marca w
czasie
Eucharystii
odprawionej
w
Terapeutycznej
Wspólnocie
dla mężczyzn uzależnionych od
narkotyków
lub
alhoholizmu,
znajdującej
się
w
odległości
kilkunastu kilometrów od Bom Jesus
da Lapa, o. Antônio Rosivaldo Motta,
auroryzowany przez Wiceprowincjała
o. Roque Silva Alves, udzielił br.

kl. Manoelowi Novaes Dias, CSsR
Lektoratu i Akolitatu.
Miejsce celebracji nie zostało
obrane przypadkowo, gdyż br.
Manoel w ciągu całego roku 2018,
odbywając staż duszpasterski w
Bom Jesus da Lapa, oprócz wielu
obowiązków w Sanktuarium przy
obsłudze pielgrzymów, oddał się
również trudnej i odpowiedzialnej
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pracy we wspólnocie terapeutycznej,
prowadzonej przez Sanktuarium.
Wspolnota ta, założona w maju
2016 r., nosi piękną nazwę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Wiadomo
bowiem, że wymiar religijny, a
więc katecheza, modlitwa, czytanie
Pisma św. i cotygodniowa Msza św.
stanowią
niezbędną
część procesu terapii
osób uzależnionych.
Br.
Manoel
oddawał się z wielkim
poświęceniem właśnie
tej pracy, za co
członkowie wspólnoty
i ich rodziny bardzo go
cenili i polubili.
Bardzo
byli
oni
zadowoleni
(my,
redemptoryści
również), że br. Manoel został w
Bom Jesus da Lapa jeszcze w tym
roku, przygotowując się do święceń
diakonatu i do kapłaństwa.
Do wspólnoty terapeutycznej
należy kilkunastu mężczyzn młodych
i starszych, gdyż w domu mieści
się najwyżej szesnaście osób.
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Orientowana, intensywna terapia
stosowana jest przez dziewięć
miesięcy. Dzięki Bogu liczni
mężczyźni uzależnieni od narkoryków
lub alhoholizmu zdołali uwolnić się
od nałogu i wrócić do normalnego
życia w rodzinie i w pracy zarodowej.
Ńiedzielna uroczystość była dla

członków wspólnoty i ich krewnych
nowością. Msza św. odpariona została
na łonie natury, w cieniu rozłożystego
drzewa.
Bogu i Maryi Matce Nieustającej
Pomocy niech będą dzięki!
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE
Od czasów papieża św. Jana
Pawła II młodzież katolicka całego
świata spotyka się co trzy lata, aby
przeżywać specjalne, błogosławione
dni duchowości, odnowienia wiary
i wsłuchiwania się w głos następcy
św. Piotra. Spotkanie to
odbywa się w różnych
krajach świata. W tym
roku miało miejsce w
Panamie.
Młodzież
uczestniczyła
w
katechezie prowadzonej
przez
biskupów,
w
Drodze
Krzyżowej
z
Ojcem
Świętym,
w
celebracjach
Eucharystycznych i w nocnym
czuwaniu przed ostatnią Mszą świętą
na zakończenie ŚDM. Wszystko
to przyczynia się do głębokiego,
duchowego przeżycia, mającego na
celu odnowę wiary i miłość do Jezusa
Chrystusa. Z tą siłą i entuzjazmem
duchowym młodzież powraca do
swoich wspólnot parafialnych, aby
dzielić się swoimi przeżyciami
duchowymi i zapalać innych do
głębszego życia religijnego.
Światowe Dni Młodzieży, które
odbyły się w Panamie zgromadziły
setki tysięcy młodych całego świata.
Tematem spotkania wyznaczonym
przez Papieża były słowa Matki

Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii
wg św. Łukasza: Oto ja służebnica
Pańska, niech Mi się stanie według
słowa Twego (Łk 1,38).
Zgromadzona
młodzież
inspirowała się słowami Maryi,
która będąc bardzo
młodą
dziewczyną,
z
bezgraniczną
wiarą
i
zaufaniem
wypowiedziała
te
słowa, aby w ten sposób
przyczynić
się
do
spełnienia Bożego planu
zbawczego.
Podobne
uczucia malowały się
na twarzach młodych
dziewcząt i chłopców w przekonaniu,
że zgromadzili się tam, aby również –
podobnie jak Maryja – wypowiedzieć
„tak” woli Bożej i Jemu oddać
swoje życie, by w ten sposób służyć
z poświęceniem naszym braciom i
siostrom.
Na szczególną uwagę zasługuje
bardzo piękna i głęboka reakcja
uczestników
Światowych
Dni
Młodzieży na słowa Papieża.
Rzesza młodych ludzi, licząca
setki tysięcy osób, zgromadziła się
na nocnym czuwaniu. Wszystkim
wiadomo było, w jakim celu się tam
znajdowali, że przyszli adorować
Jezusa Eucharystycznego i odmawiać
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różaniec.
Gdy
ojciec
święty
Franciszek zwrócił się do obecnych,
prosząc o zachowanie milczenia,
natychmiast nastała cisza. Od tej
pory nie było słychać ani słowa,
ani innego odgłosu. Półmilionowa
rzesza młodych skoncentrowała
się wokół Jezusa w Najświętszym
Sakramencie, wpatrując się w
monstrancję widoczną na telebimach
i ze wzruszeniem przeżywając Jego
obecność. Z modlitwą na ustach, ze
łzami w oczach, z radością w sercach,
klęcząc, adorowali Tego, który – jak
Sam zapewnił – pozostał z nami, aż
do skończenia świata.
Korzystając
z
okazji
uczestnictwa
w
Światowych
Dniach Młodzieży w Panamie,
odbyło się równocześnie Światowe
Spotkanie Młodzieży Alfonsiańskiej:
młodzieży pochodzącej z parafii
redemptorystowskich wielu krajów
świata. Spotkanie to miało miejsce
w miejscowej redemptorystowskiej
parafii św. Gerarda Majelli. Ku
naszej radości był obecny o. Michael
Brehl – Generał Zgromadzenia, o.
Pedro López – konsultor generalny,
o. Marcelo Conceição Araújo –
koordynator Konferencji Ameryki
Łacińskiej i Karaibów, jak również
liczni współbracia z Brazylii,
reprezentanci Krajowej Komisji
dla JUMIRE (Redemptorystowska
Młodzież Misyjna), a mianowicie o.
30

Fábio Pascal (z Prowincji Goiás), o.
Marcos da Silva (z Wiceprowincji
Bahia), br. kl. Sandro (z Wiceprowincji
Manaus) i reprezentantka młodzieży Ariane (z Goiás).
O.
Generał
motywował
redemptorystowską
młodzież
do
dalszego
„zaspakajania
pragnienia” w źródłach naszego
redemptorystowskiego charyzmatu,
by
stali
się
prawdziwymi
misjonarzami
Najświętszego
Odkupiciela. W osobnym spotkaniu
z liderami o. Generał mówił o
projektach Zgromadzenia odnoście
młodzieży redemptorystowskiej i o
potrzebie zaangażowania się w ich
realizację.
Bez cienia wątpliwości, tak
Światowe Dni Młodzieży, jak
Dni
Młodzieży
Alfonsjańskiej
przyczyniły się do odnowy wiary.
Kościół jest żywy! Mamy wielu
młodych łaknących słowa Bożego
i zdecydowanych do zaoferowania
swojego życia Jezusowi Chrystusowi.
Były to dni Zesłania Ducha Świętego.
Młodzi chłopcy i dziewczęta z bardzo
wielu krajów świata, mówiący
przeróżnymi językami, rozumieli się
bardzo dobrze, bo łączył ich ten sam
ideał: spotkać się i zawsze pozostać z
Chrystusem Zmartwychwstałym!
O. Marcos da Silva CSsR
Wolne tłumaczenie Redakcji
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SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA Z GROTY
1. ŚWIĘTOWANIE BOŻEGO NARODZENIA 2018
Święta
Bożego
Narodzenia
zawsze wnoszą wiele radości w nasze
życie. Każdego roku celebrujemy z
wiarą to ważne wydarzenie z historii
naszego odkupienia. Bóg, który stał
się człowiekiem i zamieszkał między
nami przynosi nam wiele radości,
pokoju i nadziei. Święta Bożego
Narodzenia są bardzo ważnym
wydarzeniem w wymiarze religijnym
i społecznym. Przynajmniej w tym
czasie ludzie starają się być blisko
siebie, szukają pokoju i bliskości z
innymi.
W wigilię Bożego Narodzenia o
godzinie 17:00 my, redemptoryści,
którzy mieszkamy w Bom Jesus
da Lapa, spotkaliśmy się w kaplicy
domowej
przy
sanktuarium
na Pierwszych Nieszporach z
uroczystości Bożego Narodzenia.
Podczas tej modlitwy odnowiliśmy
nasze śluby zakonne, według starej
tradycji redemptorystów. Celebracji
przewodniczył o. Mirosław Juruś,
przełożony
naszej
wspólnoty
domowej. Po celebracji miało miejsce
małe spotkanie przy wspólnym
stole i złożenie sobie życzeń
bożonarodzeniowych.
Wieczorem tego samego dnia,
o godzinie 20:00, w grocie Matki

Bożej miała miejsce Pasterka. W
nabożeństwie tym wzięło udział wielu
mieszkańców Lapy oraz przybyłych
turystów i pielgrzymów. W czasie
celebracji, której przewodniczył o.
Stanisław Wilczek i koncelebrowali

o. Franciszek Micek i o. Tomasz
Bulc,
zaprezentowane
zostało
krótkie
Misterium
Narodzenia,
zorganizowane przez grupę teatralną
działająca
przy
Sanktuarium.
Na zakończenie celebracji, po
błogosławieństwie, miała miejsce
procesja z figurką Jezusa Narodzonego
do tradycyjnej szopki, która została
ustawiona przy wejściu głównym do
sanktuarium. Końcowym akcentem
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wigilijnej nocy, było wystąpienie
tradycyjnej grupy folklorystycznej,
która zaśpiewała kilka piosenek o
tematyce bożonarodzeniowej.
Święta Bożego Narodzenia to
wspomnienie i świętowanie prawdy,
że Słowo stało się ciałem i zamieszkało
między nami. W tym dniu (25.12)
nabożeństwa w sanktuarium były
odprawiane w porządku niedzielnym
o 6:30, 8:30 i o 11:00. W te święta
po raz pierwszy o godzinie 11:00
Msza została odprawiona w Grocie

Narodzenia
zwanej
popularnie
Grotą Betlejemską. Przewodniczył
jej o. Stanisław Wilczek. Jest to
miejsce dobrze zagospodarowane,
w którym przez cały rok otwarta
jest dla pielgrzymów szopka z
postaciami większymi od naturalnych
rozmiarów. Cały wystrój i otoczenie
miejsca stwarzają wrażenie jakby
to była właśnie prawdziwa grota
narodzenia. W nabożeństwie tym
uczestniczyli członkowie męskich
i żeńskich róż różańcowych i grup
działających przy Sanktuarium oraz
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pielgrzymi i mieszkańcy. Popołudniu
o godzinie 15:00 miało miejsce
tradycyjne błogosławieństwo rodzin
i poświęcenie dewocjonaliów, zaś
wieczorem o 19:00 odprawiona
została ostatnia w tym dniu Msza
święta.
W oktawie Bożego Narodzenia
zgodnie z rytmem kalendarza
liturgicznego świętowaliśmy św.
Szczepana, świętych Młodzianków,
zaś w niedzielę było święto Świętej
Rodziny. W ostatnim dniu 2018
roku, przy udziale naszego biskupa
diecezjalnego João Cardoso, o
godzinie 20:00 miała miejsce Msza
dziękczynna i uroczyste Te Deum.
Dużą nowością w tegorocznym
okresie
bożonarodzeniowym
był korowód Trzech Króli. W
uroczystość Objawienia Pańskiego
(6.01) po raz pierwszy ulicami Bom
Jesus da Lapa przeszedł barwny
korowód. Pochód rozpoczął się
przy Grocie Betlejemskiej, gdzie
grupa teatralna przygotowała i
przedstawiła pokłon Trzech Króli,
następnie wszystkie postacie biblijne
jak Maryja, Józef, pasterze oraz
Trzej Królowie poprowadzili orszak
w kierunku Sanktuarium. Na placu
sanktuaryjnym miał miejsce występ
grupy dzieci, a następnie przy szopce
przy wejściu do Sanktuarium została
odprawiona Msza święta.
o. Stanisław Wilczek CSsR
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2. POŻEGNANIE O. MIROSŁAWA JURUSIA
W okresie radosnego nastroju
Świąt Bożego Narodzenia, dnia 4
stycznia 2019, wierni z Bom Jesus
da Lapa (i my, redemptoryści z nimi)
przeżywaliśmy szczególne chwile,
przepełnione wdzięcznością, ale i
smutkiem, żegnając o. Mirosława
Jurusia, który po czterech latach
pobytu we wspólnocie sanktuaryjnej,
jako rektor domu, przeniesiony
został do Salwadoru, na inną,
odpowiedzialną placówkę.

Chociaż
jego
zasadniczą
pracą była posługa duszpasterska
pielgrzymom, to jednak o. Mirosław
utrzymywał
bardzo
serdeczny
kontakt z tutejszymi mieszkańcami,
angażując się również w prowadzenie
ministrantów i liturgicznej służby
ołtarza, odwiedzał chorych, itd. Był
on już zresztą znany z dawniejszych
lat, gdyż był proboszczem tutejszej
parafii.

Z tego powodu na Mszy świętej
wieczornej dnia 4 stycznia Grota
Matki Bożej Bolesnej (Soledade)

wypełniła
się
miejscowymi
wiernymi (pielgrzymów było mało),
aby podziękować Bogu za jego
piękną pracę kapłańską. Spośród
licznych stowarzyszeń kościelnych
uczestniczących w uroczystości,
na szczególną uwagę zasługuje
obecność
bardzo
żywotnego
ugrupowania Różańca Mężczyzn oraz
ministrantek i ministrantów, którzy
mieli przemówienia, wręczając o.
Mirosławowi zroszone łzami kwiaty.
Wspólnota
zakonna
przy
Sanktuarium
odczuwa
również
odejście o. Mirosława na inną
placówkę, zwłaszcza współbracia
podeszli wiekiem, dla których był on
prawdziwym „aniołem stróżem”.
Nowa placówka, w której o.
Mirosław zaczął już pracować,
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jest niełatwa: peryferia Salwadoru,
dzielnica bardzo uboga, ustanowiona
dopiero co parafia Matki Bożej
Gromniczej, ale przede wszystkim
praca w Seminarium św. Gerarda, dla
postulantów studiujących przez trzy
lata filozofię i przygotowujących się
do wstąpienia do nowicjatu. Praca
zatem jest wielka i odpowiedzialna.
Ale patrząc obiektywnie, tak

Parafia Matki Bożej Gromnicznej,
jak Seminarium św. Gerarda zyskają
bardzo wiele, mając o. Mirosława,
jako proboszcza i wychowawcę
kleryków.
Życzymy o. Mirosławowi obfitych
łask Najświętszego Odkupiciela i
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Współbracia z Bom Jesus da Lapa

3. NOWY KUSTOSZ SANKTUARIUM
BOM JESUS DA LAPA
Podczas porannej Mszy świetej w
niedzielę 10 lutego 2019 roku w Grocie
Matki Bożej Bolesnej (Soledade),
na której zgromadziło
się około półtora tysiąca
wiernych (miejscowych i
pielgrzymów), odbyła się
ceremonia ustanowienia
nowego
kustosza
Sanktuarium,
którym
został o. João Batista
Alves do Nascimento.
Program ceremonii z
obrzędem wyznana wiary
przez nowego kustosza
i złożeniem przysięgi
wiernego
spełniania
obowiązków, był rozbudowany i
bardzo szczegółowy. Ceremonia
trwała dwie godziny. W ten sposób
o. João Batista (Jan Chrzciciel), jako
kustosz Sanktuarium, stał się następcą
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ks. Francisco de Mendonça Mar
(1657-1772), założyciela Sanktuarium
w roku 1691. O. João Batista jest
zarazem
rektorem
wspólnoty
zakonnej
pracującej w Sanktuarium
na rozpoczynające się
czterolecie, od 2019 do
2022.
W czasie tej samej
celebracji
trzej
inni
współbracia
otrzymali
dekrety i błogosławieństwo
ks. biskupa, a mianowicie
o. Stanisław Wilczek,
zastępca kustosza, o.
Vilmar Correia, dyrektor
diecezjalnego Radia Bom Jesus
i o. Rosivaldo Motta, ekonom
sanktuaryjny.
Celebracji
przewodniczył
ordynariusz diecezji ks. bp. João
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(Jan) Santos Cardoso. Koncelebrował
Eucharystię
przełożony
Wiceprowincji, o. Roque Silva Alves
i ojcowie redemptoryści ze wspólnoty
zakonnej przy Sanktuarium W homilii
ks. biskup mówił m.in. o obowiązkach
i uprawnieniach współbraci, którzy w
imieniu Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela
posługują
ludowi
Bożemu w Sanktuarium i w dwóch
Parafiach tutejszej diecezji.
Duszpasterstwo i administracja
Sanktuarium
Warto przypomnieć, że praca
duszpasterska w Sanktuarium Dobrego
Jezusa z Groty powierzona została
Zgromadzeniu
Redemptorystów
w 1956 roku. Redemptoryści
holenderscy
z
Wiceprowincji
Recife
przejęli
duszpasterstwo
i administrację Sanktuarium od
wielce zasłużonego dla Sanktuarium
hiszpańskiego kapłana, którym był
ks. prałat Turibio Vilanova Segura.
Był on kustoszem od 1933 roku i
dokonał wiele wiekopomnych dzieł w
Sanktuarium.
Dnia 1 stycznia 1973 roku
administrację
i
duszpasterstwo
sanktuaryjne
objęli
Polacy
z
Prowincji Warszawskiej. Powołana
została do istnienia nowa jednostka
Zgromadzenia, a mianowicie Misja
(Regia) Redemptorystów w Bahia.
Z upływem wielu lat intensywnej
pracy powołaniowej i wychowawczej
doczekaliśmy
się
kapłanów

brazylijskich. Misja (Regia) została
podniesiona do rangi Wiceprowincji
i od kilku lat kustoszami i
administratorami Sanktuarium są
ojcowie brazylijscy.
Dane biograficzne nowego
kustosza
O. João Batista Alves do
Nascimento urodził się w małym
mieście Jordania w sąsiednim stanie
Minas Gerais. Gdy miał około 10
lat jego rodzina przeniosła się do
wielkiego miasta w Bahii – Vitória
da Conquista. Jego rodzina odbywała
pielgrzymki do oddalonego 400 km

Sanktuarium Dobrego Jezusa. Dlatego
też gdy João kończył szkołę średnią i
odczuwał Boże wołanie do kapłaństwa,
zgłosił się do redemptorystów.
Przez rok duszpasterz powołaniowy
utrzymywał z nim kontakt.
W 1994 roku João Batista
wstąpił do założonego wówczas
Małego Seminarium bł. Kaspra
Stanggassingera w Bom Jesus da
Lapa. W prowadzonej przez siostry
szarytki szkole średniej ukończył
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ostatni rok. W latach 1995 i 1996 jako
postulant w Seminarium św. Alfonsa
studiował filozofię na Katolickim
Uniwersytecie w Salwadorze. W
1997 roku odbył nowicjat w mieście
Tietê, w Nowicjacie Redemptorystów
Prowincji São Paulo. Pierwsze
śluby zakonne złożył 8 lutego 1998
roku i w latach 1998-2001 odbył
studia teologiczne na tym samym
Uniwersytecie Katolickim, będąc
członkiem wspólnoty seminaryjnej
św. Alfonsa w centrum Salwadoru,
a potem w seminarium św. Gerarda
w peryferyjnej dzielnicy Pituaçu.
Śluby wieczyste złożył 11 marca
2001 roku w kościele Matki Bożej
Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu.
Święcenia diakonatu otrzymał dnia
28 lipca z rąk o. biskupa
redemptorysty
Franciszka
Batisteli,
ówczesnego
ordynariusza diecezji Bom
Jesus da Lapa. Natomiast
święceń kapłańskich udzielił
mu w katedrze miasta
Vitória da Conquista, dnia
16 grudnia tego samego 2001
roku, o. bp. Czesław Stanula,
redemptorysta,
wówczas
ordynariusz diecezji Itabuna.
Z myślą o zaangażowaniu się
w pracę wychowawczą kleryków,
w 2005 roku odbył specjalny kurs
zorganizowany przez Konferencję
Episkopatu w Brazylii (CNBB). W
latach od 2007 do 2009, w odpowiedzi
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na prośbę Zarządu Generalnego, odbył
studia licencjackie z duchowości na
Papieskim Uniwersytecie Duchowości
Teresianum w Rzymie.
Na
VII
Kapitule
Wiceprowincjalnej, w grudniu 2010
roku, o. João Batista został wybrany
Wiceprowincjałem
(pierwszy
Brazylijczyk), na czterolecie: 20112014.
Prace misyjne i duszpasterskie
o. João Batista
Bogate było jego dotychczasowe
zaangażowanie
misyjne,
duszpasterskie i formacyjne.
1). Członek Wiceprowincjalnej Ekipy
Misyjnej – głoszenie wędrownych
misji ludowych (2002-2003);
2).
Wychowawca
seminaryjny

aspirantów w Bom Jesus da Lapa
(2004);
3).
Radny
–
Wikariusz
Wiceprowincjała (2005-2007);
4). Prefekt Seminarium św. Alfonsa
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(postulantów) w Salwadorze (20052007);
5).
Wikariusz
Parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w
dzielnicy Ondina w Salwadorze
(2005-2007);
6). Studia licencjackie z duchowości
w Rzymie (2007-2009);
7). Przełożony Wiceprowincji Bahia
(2011-2014);
8). Prefekt Seminarium św. Gerarda
(Postulat) w Pituaçu – Salwador
(2015-2018);
9). Odpowiedzialny za duszpasterstwo
w dzielnicy Pituaçu w Salwadorze,
intensywne przygotowanie wspólnot

kościelnych do ustanowienia parafii
Matki Bożej Gromnicznej (20152018);
10).
Mianowany
Kustoszem
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty
na czteroletni okres od 2019 do 2022.
Uroczysta
Eucharystia
z
błogosławieństwem dla nowego
kustosza, celebrowana w niedzielę
10 lutego 2019 roku transmitowana
była przez sanktuaryjne media
(internetowa telewizja WEBTV Bom
Jesus i Radio Bom Jesus).
o. Roque Silva Alves CSsR
Wiceprowincjał
Wolne Tłumaczenie Redakcji

A marginesie:
PRZYPADEK, CZY ZRZĄDZENIE OPATRZNOŚCI BOŻEJ?
Dokładnie 25 lat temu, w lutym 1994 roku, dzisiejszy kustosz sanktuaryjny
o. João Batista wstępował do, wówczas otwartego, Małego Seminarium w Bom
Jesus da Lapa. Zamieszczany poniżej urywek historii tej wspólnoty powołaniowej,
w której João Batista rozpoczynał swoją drogę do kapłaństwa w naszym
Zgromadzeniu.
Jest to część artykułu zamieszczonego w Biuletynie Informacyjnym Noticiário
nr 46, z początku 1994 roku.

1994 - OTWARCIE MAŁEGO SEMINARIUM
Duszpasterz powołaniowy o.
Józef Grzywacz utrzymując kontakt
z dziesiątkami kandydatów wiedział,
poprzez korespondencję i odwiedziny,
iż jest kilku takich kandydatów, którzy
potrzebują naszej pomocy i powinni
być przyjęci do Małego Seminarium.

Zarząd
Wiceprowincji
zdecydował się na otwarcie Małego
Seminarium w Bom Jesus da Lapa i
mianował o. Franciszka Micka jego
wychowawcą.
Pod koniec 1993 roku odbył się
w Salwadorze staż powołaniowy,
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mający na celu selekcję kandydatów,
już zresztą wybranych spośród wielu
przez duszpasterza powołaniowego.
Przewidzianych było 6 lub 7
kandydatów do Małego Seminarium,
ale w wyniku testów i rozmów
w czasie stażu przyjętych zostało
trzech. Pozostali budzili poważne
zastrzeżenia, co do powołania.

W styczniu klerycy teologowie
(Polacy) korzystając z wakacji,
wymalowali cały dom, a o. Franciszek
Micek przeprowadził w następnych
tygodniach szereg ulepszeń, aby
zwykły, prosty domek stał się
przytulny i funkcjonalny.
Dnia 17 lutego przybyli trzej
kandydaci do Seminarium: Genivan,
João Batista i Jose Maria. Odbyli
ostatnie przygotowania do rozpoczęcia
roku szkolnego i rozpoczęli lekcje
w szkole sióstr szarytek (Colegio
São Vicente). Ustaliliśmy wspólnie
porządek dnia. Mamy półgodzinne
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modlitwy poranne o 6:30, potem
śniadanie, gdyż o 7:30 zaczynają się
lekcje w oddalonej o 1 km szkole.
Uczniowie trzeciego roku (dwóch)
mają 4 lekcje do południa i 4 lub 3
po południu. Trzeci seminarzysta
jest na pierwszym roku i uczy się po
południu od 13:30 do 18:00.
Dwa razy w tygodniu mamy
lekcje formacji, raz w tygodniu
generalne porządki w domu. Bieliznę
pierzemy i prasujemy sobie sami,
korzystając z pralki podarowanej
przez Seminarium w Salwadorze.
Mszę świętą odprawiamy w kaplicy
seminaryjnej tylko raz w tygodniu,
gdyż codziennie uczestniczymy

w Eucharystii w Sanktuarium.
W ten sposób seminarzyści mają
okazję zaangażować się w posługi
liturgiczne, będąc w kontakcie
z ludem. Sami przygotowujemy
sobie śniadania, a obiady i kolacje
mamy razem z ojcami w klasztorze,
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odległym zaledwie o 100 metrów.
Dzięki temu nie potrzebujemy
kucharki ani też kompletowania
wyposażenia kuchennego, co ułatwia
niezmiernie całe nasze życie.
By pomóc w utrzymaniu,
seminarzyści w wolnych chwilach
pracują. Wprawdzie niewiele czasu
pozostaje na pracę, gdyż lekcje
zajmują prawie cały dzień to jednak,
w miarę możliwości, seminarzyści
powinni
mieć
swój
wkład. Przygotowujemy
krzyżyki
na
okres
pielgrzymkowy. Przed
ośmiu laty chłopcy z preseminarium odlali z gipsu
okoł 200 wizerunków
Jezusa ukrzyżowanego,
które w surowym stanie,
zapomniane
przez
wszystkich, leżały w
jednym z pomieszczeń
g o s p o d a r s t w a
sanktuaryjnego.
Wprawdzie „ząb czasu”
nadwyrężył wiele z nich, to i tak
mamy materiał do pracy.
Wszyscy trzej seminarzyści
mają już za sobą dość dobrą
formację religijną. Byli katechetami,
prowadzili niedzielne nabożeństwa
w swoich wspólnotach kościelnych,
potrafią się modlić posługując się

Biblią, znają setki pieśni religijnych
(gorzej jest ze słuchem muzycznym),
są prości, radośni i dyspozycyjni. To
takie pierwsze wrażenie pozytywne.
Wrażenia negatywne i trudności
pojawią się zapewne z biegiem czasu,
jak to zwykłe bywa.
Społeczność
Lapy,
zwłaszcza ludzie uczestniczący
w nabożeństwach, szkoła sióstr
i młodzież życzliwie przyjęli

seminarzystów, ciesząc się z faktu
powstania wspólnoty powołaniowej.
Dobry Jezus z Groty zapewne
będzie
błogosławił
naszym
poczynaniom i wysiłkom, bo to
przecież praca dla Niego.
o. Franciszek Micek CSsR
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POCZĄTKI PRACY DUSZPASERKIEJ
REDEMPTORYSTÓW W DZIELNICY PITUAÇU SALWADOR
1. WSTĘP
Na
peryferiach
Salwadoru,
w odległości około 15 km od
centrum miasta istnieje parafia św.
Franciszka licząca około 100 tysięcy
mieszkańców. Jedyny kapłan nie mógł
dobrze obsłużyć rozległej, bardzo
ubogiej dzielnicy. W odległości kilku
kilometrów od kościoła parafialnego
mieszkała grupa osób, odczuwających
potrzebę zorganizowanego życia
religijnego.
W 1988 roku kilka osób udało się
na rozmowę z biskupem pomocniczym
Archidiecezji, a był nim amerykański
redemptorysta Thomas Murphy,
nasz wielki przyjaciel. Świeccy
przedstawili mu sytuację dzielnicy
Pituaçu prosząc, aby przynajmniej
raz na dwa tygodnie przyjechał tam
kapłan, aby odprawić Mszę świętą.
Świeccy w trosce o przyszłość
religijną dzielnicy zajęli niewielką
działkę z nadzieją, że kiedyś zostanie
tam wybudowany kościół.
O. bp Thomas zwrócił się do o.
Tadeusza Pawlika, wychowawcy
seminarzystów z prośbą o spełnienie
życzenia grupy świeckich z Pituaçu.
Opatrzność sprawiła, że właśnie o.
Pawlik zajął się tą sprawą, bo ma

on szczególny charyzmat pracy
kapłańskiej wśród najuboższego ludu.
Z całym zapałem mimo rozlicznych
obowiązków i pracy w innej dzielnicy
nędzy „Malvinas”, zajął się – wraz z
seminarzystami – również dzielnicą
Pituaçu.
Na
działce
zarezerwowanej
na cele kościelne stała niewielka
salka, mieszcząca około 25 osób i
pierwsze Msze święte odprawiał dla
grupki osób w tym pomieszczeniu.
Z upływem czasu grupka wiernych
uczestniczących w nabożeństwach
wzrastała.
Licząca
kilkanaście
tysięcy
mieszkańców dzielnica zaludniała się
w szybkim tempie i katolicy strzegli
jak mogli działki zajętej bez żadnej
dokumentacji. Ówczesne władze
miejskie nie były w stanie kontrolować
zaludniania się dzielnic peryferyjnych.
Ponieważ praca duszpasterska
była coraz lepiej zorganizowana,
wspólnota kościelna stawała się coraz
bardziej żywotna, zaczęto starać
się o środki finansowe na budowę
kościoła i salek katechetycznych.
Arcybiskup Kardynał Lucas Moreira
Neves OP, prymas Brazylii, poparł

Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 118 Styczeń – Marzec 2019 r.

41

inicjatywę i wspólnota uzyskała od
Instytucji Dobroczynnej Adveniat
16.000 dolarów. Ze swej strony
ks. Arcybiskup zaoferował 15.000
dolarów, otrzymane od Ojca Świętego
Jana Pawła II dla najuboższych parafii
w Salwadorze.
W ten sposób rozpoczęto
okazałą (jak na tutejsze warunki)

dwupoziomową
budowlę,
wykorzystując pochyłość działki: sale
katechetyczne zbudowano na dole, a
kościół na poziomie wyższej ulicy.
Wspólnota
wzrastała
ciesząc
się
kościołem,
dlatego pomyślano o dobrym
przygotowaniu i przeprowadzeniu
redemptorystowskich Misji świętych.

2. REDEMPTORYSTOWSKIE MISJE ŚWIĘTE W
DZIELNICY PITUAÇU (1993)
Pituaçu
to
około
20-tysięczna
dzielnica
położona w uroczej części
Salwadoru. Z jednej strony jej
granicę wyznacza ruchliwa,
dwupasmowa
jezdnia
z
pięknym
widokiem
na
obszerne plaże Oceanu Atlantyckiego,
hotele, kluby, szykowne restauracje.
Z drugiej strony ograniczona jest
parkiem z dużym jeziorem i sporym
obszarem zieleni. Zagłębiając się
w środek dzielnicy, pociągający
krajobraz upiększony luksusowymi
willami przeobraża się w drastyczne
widowisko, tak charakterystyczne dla
3-milionowego Salwadoru. Wzgórza
wypełnione przyklejonymi do siebie
domkami, dające wrażenie jednolitej
piramidy; baraki z częściowo już
zgniłych desek, błoto, otwarte ścieki,
dzieci włóczące się po ulicach; jednym
zdaniem, za ścianą ludzkiego postępu,
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wrze życie skrajnej biedy,
także ludzkiej.
Mieszkańcy pozbawieni
podstawowych
praw
społecznych cierpią również
z
powodu
głębokiego
opuszczenia
religijnego.
Od powstania Pituaçu nigdy nie
istniała tam systematyczna praca
duszpasterska, prócz sporadycznych
Mszy. Jedynie w 1988 roku o.
Tadeusz Pawlik, ujęty sytuacją ludu
i po długim naleganiu mieszkańców
oraz biskupa, zobowiązał się dać
przynajmniej
minimalną
opiekę
religijną. Mimo obowiązków prefekta
studentatu i Wiceprowincjała, dokonał
podstawowej pracy w formowaniu
nowej wspólnoty w centrum Pituaçu.
Z pomocą miejscowej ludności
wybudował duży kościół i zaplecze
katechetyczne.
Pierwsze wizyty misyjne obnażyły
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nam szokujący obraz życia i ogólnego
opuszczenia, jak również rodziły
zdziwienie wśród mieszkańców, „Nie
wierzę, że on jest księdzem. Ksiądz
w takim miejscu? Tutaj nigdy nie
widziano żadnego księdza”. Taka była
rozmowa mężczyzn w barze. Bardzo
często celebracja Mszy świętej z
garstką ludzi na ulicy lub placu,
obok grającej w piłkę młodzieży, czy
sceny przygotowanej do samby, były
jedynym sposobem wywołującym
zainteresowanie i zaufanie ludności.
Z grupą 50 osób świeckich
rozpoczęliśmy długi proces (7
miesięcy) przygotowań do Misji,
początkowo poprzez formację liderów
nowych wspólnot, a następnie przez
konkretną
działalność
misyjną.
Misjonarze
świeccy,
podzieleni
na mniejsze grupki, odwiedzali
wszystkie domy (niezależnie od
religii) wręczając broszurki z
informacją i modlitwą za misje.
Podczas wizyt, skrupulatnie notowali
dane o sytuacji społeczno-religijnej
każdej rodziny. Osobisty kontakt z
ludźmi, w większości osamotnionych
w swoich problemach, stawał się
owocnym wyciągnięciem ręki w
stronę bliźniego. Jak sami określili:
«był to czas, który uświadomił im o
konieczności ewangelizacji „wśród
swoich”».
Cała dzielnica podzielona została
na siedem wspólnot, a te z kolei, na
kręgi rodzinne utworzone z 30-40

rodzin.
Drugi
etap
bezpośredniego
przygotowania
rozpoczął
się
wizytą siedmiu redemptorystów
w poszczególnych wspólnotach,
rekolekcjami dla misjonarzy świeckich
i ich uroczystym rozesłaniem.
Każdego wieczoru, w ciągu 30
dni, kręgi rodzinne prowadzone przez
misjonarzy świeckich gromadziły
się na wspólnej modlitwie i refleksji
Słowa Bożego. Ludzie odkrywali,
obce im do tej pory, bogactwo życia
wspólnotowego, potrzebę Boga i
modlitwy. Duch misyjny przerastał
wszelkie zmęczenie i egoistyczną
mentalność. W odrzuconych przez
społeczeństwo
masach
ludzkich
łaska Boża wskrzeszała światło
odnawiającego się życia.

Trzeci etap, czyli Misje Święte,
został przeprowadzony w dniach 1019 grudnia 1993 roku we wszystkich
wspólnotach
równocześnie.
Misje
głosiło
19
misjonarzy
redemptorystów:
oo.
Tadeusz

Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 118 Styczeń – Marzec 2019 r.

43

Pawlik,
Tadeusz
Mazurkiewicz,
Adam Mazur, Krzysztof Dworak,
Vilmar Correia, Krzysztof Mamala,
Zbigniew
Małolepszy,
Antoni
Niemiec, Franciszek Micek, Józef
Grzywacz, Walfrido Knapik; klerycy:
Andrzej Skoczeń, Sławomir Skubisz,
Andrzej Ćwik, Geraldo Camargo,
Eliezer Vieira, Josafá dos Santos;
trzy osoby świeckie: Luzia, Socorro,
Francisca, współpracujące z nami już
od dłuższego czasu.
Miejsce
jak
i
sposób
przepowiadania ulegały koniecznej
adaptacji
w
zależności
od
zróżnicowanych
warunków
poszczególnych wspólnot. Msze
święte, spotkania, konferencje, z
powodu braku kaplic realizowane
były na placu, na ulicach, w błocie
i ściekach, w szkole a nawet w
prymitywnie zadaszonym barze.
Pomimo
takich
warunków
oraz
trudności
duszpasterskich
napotykanych w dużych miastach
brazylijskich, misja w zadziwiający
sposób
mobilizowała
tamtejszą
ludność. Każdego dnia wzrastała liczba
osób, które otwierały się na przyjęcie
słowa Bożego. Szczególnie młodzież,
pozornie uśpiona, okazała szczere
zainteresowanie w poszukiwaniu
prawdziwych ideałów i odpowiedzi na
wyzwania chrześcijańskiej rodziny.
Nie brakowało również ludzi,
przede wszystkim bogatych, którzy z
różnych racji i na wszelkie sposoby
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próbowali zapobiec realizacji Misji.
W poszczególnych wspólnotach
misja zakończyła się w sobotę Mszą
świętą i ponownym rozesłaniem
miejscowych misjonarzy świeckich,
by kontynuowali rozpoczęte dzieło
ewangelizacji.
W niedzielę natomiast tłum
wiernych licznie zgromadził się na
placu kościelnym, by uczestniczyć
w uroczystym zakończeniu Misji.
Po odnowieniu przyrzeczeń Chrztu
świętego dokonało się postawienie
Krzyża
Misyjnego,
symbolu
obecności Największego Misjonarza
– Jezusa Chrystusa, wśród swego ludu
w Pituaçu. Emocje, radość i tęsknota
łączyły się w szczerym wyznaniu
wiary.
Misja rzeczywiście była wielkim
wyzwaniem Nowej Ewangelizacji,
wymagającej od nas wiele wysiłku,
ale bez wątpienia był to konieczny
krok w tworzeniu nowych wspólnot
chrześcijańskich
w
Pituaçu.
Doświadczenie to ukazało, iż właśnie
wśród tego ludu, odrzuconego przez
społeczeństwo, żyjącego daleko od
Kościoła, Bóg manifestuje swoją
zbawczą obecność.
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdyż takie było Twoje upodobanie”
(Mt 11,25).
o. Krzysztof Mamala CSsR
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3. PITUAÇU - MIGAWKI Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI
WSPÓLNOTY SEMNARYJNEJ - 1995
Wspólnota kościelna Matki
Bożej Gromnicznej (w Pituaçu) była
miejscem doniosłego wydarzenia
w życiu naszej Wiceprowincji
Redemptorystów w Bahia. Dnia 5
lutego br. (czyli 1995 – przypomnienie
redakcji),
podczas
uroczystej
koncelebry z udziałem ponad 20
współbraci, pięciu naszych kleryków
złożyło śluby zakonne: trzech z
nich (Polacy) – śluby wieczyste i
pozostali (Brazylijczycy) – śluby
czasowe. Ponadto dwadzieścia osób
świeckich, po dwuletnim okresie
przygotowania, specjalną ceremonią
zostało włączonych do pełnienia
misji naszego Zgromadzenia. Są to
Świeccy Misjonarze Najświętszego
Odkupiciela.
Na początku lutego, podczas
spotkania animatorów, katechistów,
koordynatorów wspólnot, z udziałem
seminarzystów
studiujących
teologię (4) i o. Antoniego Niemca,
zaplanowaliśmy
całokształt
działalności pastoralnej na obecny
rok, we wspólnotach kościelnych
Pituaçu. Uświadomiliśmy sobie,
że dzięki współpracy z łaską Bożą,
dzięki
naszemu
dynamizmowi
misyjnemu, dzieje się dużo dobra w
naszych wspólnotach Istnieją między
innymi:
- Rada wspólnotowa, do której

należą przedstawiciele każdej z
siedmiu
wspólnot
kościelnych
z Pituaçu; koordynuje ona całą
działalność apostolską;
cotygodniowe
spotkania
wspólnoty, gdzie omawia się aktualne
problemy pastoralne;
- celebracja Eucharystii w każdej
wspólnocie;
- katecheza dla dzieci (22 grupy),
młodzieży (2 grupy) i dorosłych.
Obejmuje ona między innymi
przygotowanie
do
sakramentu
Chrztu świętego (dzieci i dorośli),
pierwszej
Komunii
świętej
i
Bierzmowania. Na tym tak ważnym
polu ewangelizacji, pomagają nam
ludzie świeccy – dorośli i młodzież.
W tym roku zaangażowało się w
katechezę 36 katechistów świeckich,
którzy otrzymują specjalną formację
duchowo-pastoralną,
poprzez
organizowane dla nich raz w miesiącu
spotkania i rekolekcje;
- Spotkania formacyjne dla grup
liturgicznych (raz w miesiącu),
odpowiedzialnych
za
animację
liturgii we wspólnotach;
- Kręgi biblijne w rodzinach i
kurs biblijny dla osób pragnących
pogłębić znajomość Pisma świętego;
- Chór dla dorosłych i dla dzieci;
- Grupy młodzieżowe;
- Grupa ministrantów;
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- Rekolekcje dla katechistów,
młodzieży i osób przygotowujących
się do sakramentu bierzmowania;
- Grupa świeckich Misjonarzy
Najświętszego
Odkupiciela,
odpowiedzialna za całą działalność
pastoralną we wspólnocie św. Jana
(katecheza, celebracje, spotkania
biblijne, odwiedzanie rodzin);
- Rada finansowa;
Duszpasterstwo
chorych,
biednych i opuszczonych – grupa
ludzi odwiedzających systematycznie
chorych i organizująca pomoc
doraźną tym, którzy pozbawieni są
wszelkich środków do życia i cierpią
głód;
Duszpasterstwo
dzieci
niedożywionych,
które
swym
zasięgiem obejmuje całe rodziny
znajdujące się w bardzo trudnej
sytuacji
religijno-materialnej,
dając szczególną uwagę dzieciom.
Prowadzi alfabetyzację dorosłych,
uświadomienie matek, systematyczne
ważenie
dzieci,
katechizację
rodziców, dożywianie dzieci;
- Kursy zawodowe dla dzieci i
młodzieży;
Redemptorystowski
Klub
Powołaniowy
–
grupa
ludzi,
którym leży na sercu formacja
nowych redemptorystów; jej celem
jest modlitwa o powołania oraz
systematyczna pomoc finansowa dla
naszych domów formacji;
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- Spotkania modlitewne w
rodzinach w okresie Wielkiego
Postu, w okresie maja (codziennie),
października i Adwentu; droga
krzyżowa (raz w tygodniu) na ulicach
każdej wspólnoty w Wielkim Poście;
Grupa
Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii świętej.
W czasie spotkania zdaliśmy
sobie sprawę, że w bieżącym roku
musimy uczynić duży wysiłek, aby:
- zdobyć teren pod budowę kaplic
w poszczególnych wspólnotach
(istnieje tylko jeden kościół, we
wspólnocie „Centrum”), gdyż cała
działalność apostolska (katecheza,
spotkania,
celebracje,
itp.)
prowadzona jest w domach rodzin,
w salach szkolnych, a najczęściej na
ulicach i placach;
rozwinąć
bardziej
duszpasterstwo młodzieżowe;
- stworzyć grupę homiletyczną;
prowadzić
systematyczną
formację liderów i koordynatorów
wspólnot;
- zapalić jeszcze mocniej
ducha misyjnego wśród osób
zaangażowanych w życie wspólnot
i powiększyć grupę misjonarzy
świeckich.
„Żniwo wielkie... robotników
mało…” Prośmy Pana Żniwa, aby
wzbudził w wielu sercach pragnienie
aktywniejszego włączenia się w
budowanie Królestwa Bożego!
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Dobrą Nowiną tych dni dla
wspólnot Pituaçu jest fakt otwarcia
przez
redemptorystów
nowego
domu formacji w jednej ze wspólnot.
Czterech kleryków studiujących
teologię oraz o. Antoni tworzyć
będą nową wspólnotę zakonną, która
świadectwem swojego życia, swym
zapałem misyjnym i całkowitym

oddaniem się służbie biednym i
opuszczonym (a jest ich tylu w
Pituaçu), będzie kontynuować misję
Odkupiciela.
Modlitwom Drogich Czytelników
Biuletynu polecamy tę nową
wspólnotę formacyjną.

Nowa wspólnota seminaryjna św.
Gerarda mieszkając przez dwa lata w
małym domku, była blisko wspólnoty
kościelnej i oddawała się pracy
duszpasterskiej z wielkim zapałem,
według nakreślonego przez o. Niemca
powyższego projektu. Po dwóch
latach, było zaledwie dwóch kleryków
po ślubach czasowych, dlatego
zadecydowano, że przeniosą
się oni do Seminarium
postulantów św. Alfonsa i
tam będą przygotowywać
się do kapłaństwa. Dom w
Pituaçu został tymczasowo
zamknięty, ale był użyteczny w
związku z pracą duszpasterską,
którą ojcowie i klerycy
nadal prowadzili w Pituaçu,
dojeżdżając w soboty i
niedziele.
Klerycy zamieszkali na
stałe w Pituaçu dopiero w 2001
roku. Dom seminaryjny św. Gerarda
wybudowano staraniem ekonoma

wiceprowincjalnego o. Krzysztofa
Mamali. Jest to budynek trzypiętrowy,
zbudowany na małej działce w
ubogiej dzielnicy na peryferiach.
Otwarcia domu dokonano w sierpniu
2001 roku. Ponieważ jest on obszerny,
klerycy zamieszkali w pokojach
pojedynczo. Nie mieli też dużych

o. Antoni Niemiec CSsR

wydatków w utrzymaniu budynku,
gdyż był dobrze wyposażony.
Zamieszczamy poniżej urywki
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historii Seminarium św. Gerarda i
pracy duszpasterskiej we wspólnotach
kościelnych, która dzięki obecności
ojców i kleryków była coraz bardziej
intensywna i lepiej zorganizowana.

Monotonia życia seminaryjnego
z studiami i z zaangażowaniem
ewangelizacyjnym we wspólnotach
kościelnych, od czasu do czasu
przerywana
była
niezwykłymi
przeżyciami jak śluby zakonne, czy
święcenia kapłańskie współbraci.
I tak dnia 16 grudnia 2001 roku
wyświęcony został na kapłana, przez
o. bpa Czesława Stanulę, ordynariusza
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diecezji Itabuna, diakon João Batista
A. do Nascimento, w parafii, gdzie
mieszka jego rodzina, w katedrze w
Vitória da Conquista. Uroczystość
poprzedziły rekolekcje parafialne
prowadzone przez naszych ojców i
kleryków, tzw. Tydzień Powołaniowy.
Tydzień później, dnia 23 grudnia
święcenie
kapłańskie
otrzymał
– również z rąk o. bpa Czesława

Stanuli – diakon Jarosław Gruźdź, w
kościele Matki Bożej Gromniczej w
Pituaçu. Były to pierwsze święcenia
kapłańskie w tym kościele.
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4. WSPÓLNOTA SEMINARYJNA ŚW. GERARDA - 2004
Ponieważ ojcowie oraz klerycy zadomowili się dobrze w dzielnicy Pituaçu,
dlatego też praca ewangelizacyjna była coraz lepiej zorganizowana, jak to
opisuje o. Roque Silva, prefekt Seminarium w 2004 roku.

Duszpasterskie zaangażowanie naszej wspólnoty seminaryjnej
Klerycy
wykonują
prace
duszpasterskie w dzielnicy Pituaçu,
która liczy obecnie już około

czterdzieści tysięcy mieszkańców i
nadal należy do parafii św. Franciszka
– Boca do Rio. Proboszcz parafii
nigdy tu nie pracował i cieszy się, że
redemptoryści obsługują tę część jego
olbrzymiej parafii.
Br. Neilton da Mota Junqueira
jest odpowiedzialny za wspólnotę
kościelną Matki Bożej Fatimskiej
w Alto Beira Mar. Wierni zbierają
się na nabożeństwa w sali będącej
własnością Zrzeszenia Mieszkańców
Dzielnicy. Odprawiamy tam Mszę
świętą raz w miesiącu, a nabożeństwo

bez kapłana i katecheza odbywają się
w soboty.
Br. Benedito Carlos dos
Santos
jest
odpowiedzialny
za
Duszpasterstwo
Młodzieży.
Należy on równocześnie do ekipy
Duszpasterstwa
Powołaniowego

naszej Wiceprowincji, pomagając w
pracy o. Geraldo Camargo.
Br. Cosme Sérgio Silva Queiroz
odpowiedzialny jest za organizację
duszpasterstwa
we
wspólnocie
kościelnej Recanto dos Coqueiros
oraz angażuje się w formację
Świeckich Misjonarzy Najświętszego
Odkupiciela.
Br. Enilson Marques de Oliveira
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jest odpowiedzialny za katechezę i
za formację katechetów świeckich.
On też prowadzi grupę liturgiczną w
kościele Matki Bożej Gromnicznej
(centrum naszej dzielnicy).
Br. Gilson da Silva pracuje
razem z br. Cosme Sérgio we
wspólnocie Recanto dos Coqueiros
organizując tam katechezę, niedzielne
nabożeństwo bez kapłana, itp.
Br. Lécio Alexandre Silva jest
odpowiedzialny za duszpasterstwo
we Wspólnocie Alto do São João.
Br. José Roberto Miranda
Ramos jest odpowiedzialny za
duszpasterstwo
we
wspólnocie
Bananal. Współpracuje równocześnie
z duszpasterstwem dzieci. Oprócz
tego, prowadzi kurs alfabetyzacji
dorosłych.
Inne praktyki duszpasterskie
kleryków:
- Nowenna Nieustanna – Klerycy
odprawiają nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w każdą środę
w kościele Matki Bożej Gromnicznej.
- Misje święte – Już od kilku
lat klerycy teologowie uczestniczą,
przynajmniej raz w roku, w jednym
etapie Misji świętych głoszonych
przez naszych ojców. W ostatnich
latach brali czynny udział w Misjach
świętych w następujących parafiach:
Coutos w Salvadorze-BA, Santo
Antonio de Jacinto-MG, Abaira-BA,
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Monte Santo-BA, Jaguarari-BA i
Nazaré das Farinhas-BA.
- Formacja świeckich, tzw.
„szkoły misyjne” – Nasi misjonarze
wielokrotnie prosili o pomoc
kleryków
w
przeprowadzaniu

formacyjnych spotkań osób świeckich
w parafiach przygotowujących się do
Misji świętych.
- Obsługa pielgrzymów w
sanktuariach – Nasi teologowie
zgodnie z zaleceniami Dyrektorium
Formacji biorą każdego roku czynny
udział w pracy sanktuaryjnej w Bom
Jesus da Lapa i Arraial d’Ajuda.
Czynią to w czasie wakacji lipcowych
(z okazji półrocza). Ich pomoc jest
ogromnie potrzebna, zwłaszcza w
Sanktuarium Dobrego Jezusa, gdyż
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jest to czas największego ruchu
pielgrzymkowego.
- Odpustowe święta Patronów
– W tym roku, na prośbę ojców z
ekipy misyjnej, nasza seminaryjna
wspólnota
przeprowadziła
organizację świąt patronalnych w
dzielnicy Bairro da Paz. Dzielnica ta
posiada szereg wspólnot ze swoimi
kaplicami i patronami. Klerycy
przygotowują święta patronalne
poprzez triduum, organizują grupy
liturgiczne z miejscowej młodzieży i
animują wspólnoty.
- Wielki Tydzień – W tym
czasie klerycy udają się do wspólnot,
które nie posiadają kapłana, by
przeprowadzić ceremonie Triduum
Paschalnego i Wielkanocy. Pracowali
już we wspólnotach: Arraial d’Ajuda,
Bom Jesus da Lapa, Senhor do
Bonfim i Jaguara-Feira de Santana.
Jesteśmy blisko ludu
Dom formacji naszej wspólnoty

seminaryjnej znajduje się w centrum
dzielnicy Pituaçu, którą obsługujemy
wykonując nasze zobowiązania
duszpasterskie. Stąd też nasi
klerycy mają żywy kontakt z jej
mieszkańcami, z ich problemami i
trudnościami życiowymi. Wszystko
to pomaga im do angażowania się w
sposób konkretny w prace apostolskie.
Pamiętamy jednak, iż pierwszym
zadaniem kleryków jest ich formacja
duchowa i intelektualna. Dlatego
posługi duszpasterskie spełniane są
zasadniczo w soboty i niedziele.
Jesteśmy
świadomi
niebezpieczeństwa,
że
klerycy
będąc blisko ludzi, ich problemów
życiowych, widząc problematykę
opuszczenia religijnego, popadną
w aktywizm duszpasterski, który
może utrudniać życie wspólnotowe i
odciągać ich od rzetelnego studium
teologii.
o. Roque Silva Alves CSsR

5. Z ŻYCIA WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ W PITUAÇU
(2006)
Nasz diakon Neilton da Mota
Junqueira, dnia 2 lutego 2006 roku w
katedrze w Serrinha (jego rodzinnym
mieście),
otrzymał
święcenia
kapłańskie, ku radości wszystkich
współbraci, gdyż już od kilku lat nie
mieliśmy w Wiceprowincji święceń.

Ferie międzysemestralne w lipcu i
na początku sierpnia mieliśmy bardzo
pracowite. Przeprowadziliśmy tydzień
powołaniowy w parafii Itabaianhinha
w stanie Sergipe, od 17 do 24 lipca.
Jak każdego roku, pomagaliśmy
w obsłudze pielgrzymów w Bom
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Jesus da Lapa (od 26 lipca do 6
sierpnia), a 7 sierpnia powróciliśmy
do Salwadoru, by rozpocząć drugi
semestr
studiów
teologicznych,
wznowić pracę duszpasterską we
wspólnotach kościelnych dzielnicy
Pituaçu i kontynuować naszą formację
zakonną we wspólnocie seminaryjnej
św. Gerarda.

Dnia 11 sierpnia nasi polscy
współbracia Wiesław Wojtanowski
i Krzysztof Przychocki odnowili
swoje śluby zakonne w kaplicy
seminaryjnej, podczas uroczystej
Eucharystii pod przewodnictwem o.
Antoniego Niemca, Wiceprowincjała,
koncelebrowanej przez prefekta
seminarium o. Tadeusza Pawlika
i o. Józefa Grzywacza. Dzień
zakończyliśmy
spotkaniem
–
gaudeamusem, dziękując Bogu za
współbraci, którzy odnowili śluby.
Dnia 12 sierpnia wspólnota
seminaryjna
miała
spotkanie
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organizacyjne, w czasie którego
dokonano podziału zaangażowania
duszpasterskiego w nowym semestrze
we
wspólnotach
kościelnych
dzielnicy Pituaçu liczącej 40 tysięcy
mieszkańców. Za Alto São João
odpowiedzialni zostali br. Gilson Silva
i br. Wiesław Wojtanowski, za Alto
Beira Mar br. Krzysztof Przychocki, za
Recanto dos Coqueiros – br. Devaldo
Vieira Menêz, za duszpasterstwo
młodzieży i ministrantów – br. José
Roberto Ramos i za duszpasterstwo
powołaniowe – br. Aloisio dos Santos
Mota.
Październik, który w Brazylii jest
miesiącem misyjnym, rozpoczęliśmy
pracowicie. Na prośbę naszego prefekta
o. Tadeusza Pawlika odwiedzamy
rodziny w naszych peryferyjnych
wspólnotach,
przeprowadzając
katechizację i modlitwę. Jest to forma
kontynuowania dzieła misyjnego
w rodzinach, które nie uczestniczą
w życiu religijnym wspólnot
kościelnych, otwarte są jednak na
słowo Boże i z radością przyjmują
orędzie Chrystusa.
W jednej ze wspólnot naszej
dzielnicy (Recanto dos Coqueiros)
przeprowadziliśmy
uroczystą
nowennę przed świętem Patronki –
Matki Bożej z Aparecidy. Wspólnota
ta posiada kaplicę, dlatego łatwiej
jest zgromadzić wiernych na
modlitwę. W nowennie tej brały
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udział reprezentacje innych wspólnot
kościelnych dzielnicy Pituaçu.
Można dodać, że 40-tysięczna
dzielnica Pituaçu nie jest jeszcze
parafią.
Proboszcz
–
jedyny
kapłan w parafii św. Franciszka w
sąsiedniej dzielnicy Boca do Rio –
dziękuje Bogu, że w Pituaçu pracują
redemptoryści, gdyż w żaden sposób
nie może sam obsłużyć swojej około
100-tysięcznej parafii.

Patronem naszego seminarium
jest św. Gerard Majella, dlatego w
dniu świątecznym, 16 października,
przeszła uroczysta procesja z figurą
św. Gerarda ulicami dzielnicy, od
seminarium do kościoła Matki
Bożej Gromnicznej, gdzie odbyła
się centralna uroczystość z udziałem
wielu współbraci redemptorystów
z innych wspólnot w Salwadorze i
licznie zebranego ludu.
Nasza wspólnota z wielką radością
przygotowała się duchowo do święceń
kapłańskich naszego współbrata

Cosme Sérgio, które odbyły się dnia 5
listopada 2006 roku.
Br. Aloísio Mota CSsR
W następnych latach radowaliśmy
się ze ślubów wieczystych, święceń
diakonatu i kapłańskich kilku
współbraci. W 2007 roku br. kl.
Lécio Alexandre da Silva złożył
śluby wieczyste, otrzymał święcenia
diakonatu w Sanktuarium Dobrego
Jezusa w Lapie, a w swojej rodzinnej
parafii Janauba ,w stanie Minas Gerais,
został wyświęcony na kapłana.
W maju 2008 roku, zostali
wyświęceni na kapłanów Polacy
Krzysztof Przychocki i Wiesław
Wojtanowski w Tuchowie, wraz z
innymi klerykami polskimi.
W grudniu tego samego roku
święcenia
kapłańskie
otrzymał
diakon Gilson da Silva, w kościele
katedralnym
w
rodzinnym
mieście Senhor do Bonfim, gdzie
redemptoryści
pracowali
przez
dziewiętnaście lat. Owocem tej pracy
redemptorystów są dwaj ojcowie
w Wiceprowincji (o. Gilson i o.
Gildevan, wyświęcony w 2017 roku).
W 2009 roku kolejnych dwóch
diakonów zostało wyświęconych
na kapłanów, a mianowicie Aloísio
Mota w Salwadorze, w dzielnicy
gdzie się urodził i wychował oraz
Devaldo Menêz w mieście rodzinnym
Ecoporanga, w stanie Espirito Santo.
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6. DUSZPASTERSTWO W PERYFERYJNEJ DZIELNICY
PITUAÇU (2010)
W
ostatnim
czasie
redemptorystowską wspólnotę w
dzielnicy Pituaçu stanowili o. João
Batista Alves do Nascimento – prefekt
postulantów i przełożony. W 2010

roku do wspólnoty należało dziewięciu
postulantów – studentów filozofii.
Wprowadzenie
Czterdziestotysięczna
dzielnica
Pituaçu należy do parafii św.
Franciszka z siedzibą w dzielnicy
Boca do Rio. Posiada ona kościół
pod wezwaniem Matki Bożej
Gromnicznej, który stanowi siedzibę
akcji ewangelizacyjnej oraz trzy inne
wspólnoty z pięknymi nazwami: Alto
Beira Mar („Nadmorskie Wzgórze”),
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Alto do São João („Wzgórze św. Jana”)
i Recanto dos Coqueiros („Zakątek
Palm
Kokosowych”).
Kościół
Matki Bożej Gromnicznej jest jakby
kościołem parafialnym, gdyż proboszcz
oficjalnej, może stutysięcznej parafii
św. Franciszka nigdy nie angażował się
w duszpasterstwo tego rejonu. Obecnie
nasi ojcowie starają się włączyć
wspólnoty w plan duszpasterski parafii.
Pituaçu to dzielnica, która chociaż
posiada położenie uprzywilejowane
nad błękitnym Atlantykiem, utrzymuje
charakterystykę peryferyjnej części
Salwadoru na pograniczu dzielnicy
nędzy. Bieda, w jakiej żyją mieszkańcy,
widoczna jest na każdym kroku.
Pewna część mieszkańców żyje już
w lepszych warunkach materialnych,
gdyż ze względu na piękną lokalizację,
bogaci wykupują działki zajęte przez
biednych i budują piękne domy.
Dzielnica odległa jest od centrum
miasta około 15 km. Odległość tę nasi
postulanci pokonują codziennie, jadąc
miejskim autobusem do Instytutu
Teologicznego św. Benedykta.
Formujące
się
wspólnoty
kościelne obsługiwane są przez
redemptorystów z seminarium.
Wspólnota
Matki
Bożej
Gromnicznej
Najważniejszym celem wspólnoty
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redemptorystów, którzy obsługują
dzielnicę Pituaçu, jest formacja
kandydatów do kapłaństwa. Dlatego
też nie dysponują oni ani czasem,
ani potrzebnymi środkami do
prowadzenia duszpasterstwa. Nie
było łatwo przygotować osoby
odpowiedzialne, które podjęłyby się
zadań ewangelizacyjnych. Nawet
obecnie, po wielu latach pracy
duszpasterskiej, możemy liczyć na
stosunkowo niewielką liczbę osób
przygotowanych i chętnych do
katechizacji, czy też do innych posług
we wspólnocie. Niektórym brak ducha
wspólnotowego, by przyjąć nowe
propozycje duszpasterskie i nowe
osoby do współpracy. Duszpasterstwo
młodzieży jest problematyczne z
powodu braku zainteresowania ludzi
młodych sprawami religii i wspólnoty
kościelnej. Zamierzamy dołożyć
wszelkich starań, by zorganizować
lepiej opiekę duszpasterską nad
ubogimi dziećmi i ich rodzinami
(Pastoral da Criança), która ostatnio
pozostawia wiele do życzenia.
Ekipa liturgiczna już otrzymała w
przeszłości dobrą formację, a śpiew i
muzyka liturgiczna są zadawalające.
Niemniej
jednak
zachodzi
potrzeba ciągłego udoskonalania i
przygotowania nowych osób, które
włączają się w posługę liturgiczną.
Wspólnota
Matki
Bożej
Aparecida to jedna z największych
aglomeracji „szałasów mieszkalnych”.

Obszar ten posiada formę nieregularną,
pagórkowatą, gdzie trudno wprowadzić
ulepszenia, jak budowa domów,
instalacja wody bieżącej, kanalizacja
itp. Wielka liczba młodzieży zażywa
narkotyki, dlatego jest to rejon, gdzie
panuje przemoc, napady i zabójstwa.
Gdy chodzi o życie religijne,
to wspólnota posiada kaplicę i

odbywają się tam nabożeństwa, choć
uczestnictwo w nich jest znikome.
Odwiedzając domy i spotykając się z
rodzinami słyszymy zapewnienie, że
są katolikami, ale z różnych powodów
nie włączają się we wspólnotę
kościelną.
Obecnie prowadzona jest tam
katecheza dla sporej grupy dzieci,
istnieje też grupa młodzieży, grupa
modlitewna ze śpiewem godzinek do
Matki Bożej oraz opieka duszpasterska
dzieci z ubogich rodzin.
Sytuacja tej wspólnoty stanowi dla
nas wielkie wyzwanie duszpasterskie.
Potrzebujemy wiele cierpliwości,
wyrozumiałości, dyspozycyjności i
miłości ewangelicznej. Nabożeństwa
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odbywają się tam zasadniczo w soboty,
w tym też dniu odbywa się katecheza
dla dzieci. W innych dniach tygodnia
wierni gromadzą się w kaplicy na
modlitwę różańcową lub na śpiew
godzinek.

pracują tam nasi seminarzyści, starając
się przygotować miejscowych liderów,

Wspólnota Alto de São João Wspólnota św. Jana Chrzciciela, gdzie
mieszka lud bardzo prosty i biedny
ma podobne trudności jak wszystkie
inne w tym rejonie. Uczestnictwo
w nabożeństwach jest niewielkie,
również na katechezę przychodzi mała
grupa dzieci. Nie posiadają kaplicy, co
stanowi jeszcze jedną wielką trudność,

którzy byliby
wspólnotę.

bo nie ma punktu odniesienia dla życia
wspólnotowego.
Podobnie jak w innych wspólnotach

Wspólnota Alto Beira Mar
również nie posiada kaplicy. Spotkania
katechetyczne
i
nabożeństwa
odprawiamy w sali, która jest siedzibą
zarządu tej społeczności. Patronką
wspólnoty jest Matka Boża Fatimska.
W tym roku odprawialiśmy triduum
przed świętem odpustowym (13
maja), w którym uczestniczyli wierni
z innych wspólnot kościelnych
dzielnicy Pituaçu. W tym roku
Świeccy Misjonarze Najświętszego
Odkupiciela odwiedzali rodziny,
zapraszając wiernych do uczestnictwa
tak w triduum, jak w samym święcie
odpustowym.
W 2010 roku seminarzyści
angażowali się w prace duszpasterskie
tej
wspólnoty,
odwiedzając
rodziny i ewangelizując je w miarę
możliwości. We wspólnocie nie ma
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odpowiedzialni
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za

zorganizowanych żadnych sektorów
duszpasterskich. Istnieje jedynie
niewielka grupa dzieci, które gromadzą
się na katechezę prowadzoną przez
świecką katechetkę z Recanto dos
Coqueiros.
Odprawialiśmy Mszę świętą
raz w tygodniu (w czwartki), ale
ponieważ uczestnictwo było znikome,
obecnie odprawiamy raz w miesiącu
i więcej czasu przeznaczamy na
odwiedzanie rodzin. Ludzie nie są
jeszcze przygotowani do uczestnictwa
we Mszy świętej. Potrzebują wstępnej
ewangelizacji.

Nasze relacje ze wspólnotami
kościelnymi i w ogóle z mieszkańcami
dzielnicy są dobre, zdajemy sobie
sprawę, że nasza obecność w Pituaçu
jest doceniana, jako obecność
Kościoła i Boga. Bez wątpienia jest to
miejsce jak najbardziej wskazane, by
realizować nasz redemptorystowski
charyzmat. Ludzie przyjmują nas
serdecznie; wielu z nich wyraża
pragnienie wzrastania w znajomości
prawd wiary.
Postulanci z Seminarium św.
Gerarda

7. SEMINARIUM ŚW. GERARDA W ROKU 2011
Wspólnota św. Gerarda w
dzielnicy Pituaçu (Salwador) liczy w
2011 roku dziewięciu postulantów.
Po wakacjach, pod koniec stycznia
br., nasza wspólnota seminaryjna
była już w komplecie, razem z
nowym wychowawcą, którym jest
o. Lécio Alexandre da Silva CSsR.
Jak wiadomo, poprzedni prefekt
postulantów o. João Batista Alves
do Nascimento został wybrany na
przełożonego Wiceprowincji.
Do naszej wspólnoty zakonnej
w Pituaçu należy również o.
Wiesław
Wojtanowski,
członek
wiceprowincjalnej grupy misyjnej,
który bardzo często wyjeżdża na prace
misyjne.
Dnia 30 stycznia w kościele

Matki Bożej Gromnicznej w dzielnicy
Pituaçu odprawiona została uroczysta
Msza święta pod przewodnictwem
o. Lécio Alexandre, nowego prefekta
seminarium, w czasie której nastąpiło
oficjalne otwarcie nowego roku
akademickiego. W ten sposób
rozpoczęliśmy nowy etap formacji
przygotowujący nas do misyjnej posługi
w Zgromadzeniu i w Kościele. Ojciec
prefekt przedstawił seminarzystów
wspólnocie kościelnej w Pituaçu, która
przez modlitwę i przyjaźń, jaką nas
darzy, również zaangażowana jest w
wielkie dzieło formacyjne kandydatów
do kapłaństwa i do życia zakonnego.
Z kolei my seminarzyści angażujemy
się w początkowe prace duszpasterskie
w kościele Matki Bożej Gromnicznej
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oraz w kilku innych peryferyjnych
wspólnotach naszej rozległej dzielnicy
Pituaçu.
Dnia 31 stycznia rozpoczęły się
wykłady w Instytucie Teologicznym
św. Benedykta w Salwadorze.
Codziennie dojeżdżamy prawie 15

km do centrum miasta, gdzie przy
kościele ojców benedyktynów mieści
się Instytut Teologiczny prowadzony
przez
duchowych
synów
św.
Benedykta.
Prosimy naszego Patrona – św.
Gerarda o wstawiennictwo za całą
naszą wspólnotą seminaryjną, aby
Najświętszy Odkupiciel udzielił nam
wszystkim łaski wytrwałości. Maryja,
Matka Nieustającej Pomocy niech
nam towarzyszy i chroni na drodze
powołaniowej.
Postulanci
W 2011 roku wyświęcony został
na kapłana „budowniczy” domu
seminaryjnego św. Gerarda w Pituaçu,
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Adilson Ferreira. „Budowniczy”, bo
przy budowie seminarium w 2000
roku był on pomocnikiem murarskim,
pracującym przy boku swojego wujka,
który był murarzem zawodowym.
W rozmowie z o. Krzysztofem
Mamalą, ekonomem Wiceprowincji,
Adilson wyjawił chęć wstąpienia do
seminarium. Brakował mu jeden rok
do ukończenia szkoły średniej. Wstąpił
do seminaryjnej wspólnoty aspirantów

w Bom Jesus da Lapa, ukończył szkołę
średnią i w następnych latach odbył
studia filozoficzne w Salwadorze
i teologiczne w Belo Horizonte.
Święceń diakonatu i kapłaństwa
udzielił mu w 2011 roku ks. bp Cesar
Teixeira, ordynariusz diecezji Bom
Jesus da Lapa.
Jako kleryk w domu seminaryjnym
św. Gerarda Adilson cieszył się, że
miał swój wkład w jego budowę.
Przedziwny jest Bóg w swoich
planach!
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8. PODZIĘKOWANIE DZIELNYM MISJONARZOM
O.
Tadeusz
Pawlik
obdarzony
szczególnym charyzmatem ewangelicznego
w posługiwania najuboższym był – od 1988
roku – pionierem działalności duszpasterskiej
w Pituaçu. Rozpoczynał działalność
duszpasterską
od odprawiania
Mszy świętej dla kilkunastu lub kilkudziesięciu
osób. Tylko wiara i niezwykły zapał misyjny
dawały mu siłę, aby prowadzić tak trudną pracę
duszpasterską.
O. Pawlikowi pomagali seminarzyści. W
1993 roku redemptoryści przeprowadzili w
dzielnicy Misję świętą, która dała katolikom w
Pituaçu ważny impuls ewangelizacyjny.
Gdy redemptoryści osiedlili się w dzielnicy
Pituaçu otwierając Seminarium św. Gerarda
(dla kleryków po ślubach zakonnych, a potem
postulantów),
p r a c a
duszpasterska
stała
się
intensywna
i
dobrze
zorganizowana.
W Pituaçu
pracowali
następujący ojcowie: Tadeusz Pawlik, Antoni
Niemiec, Zbigniew Małolepszy, Tomasz Bulc,
Eugeniusz Fasuga, Roque Silva Alves, Zdzisław Kamiński, Lécio Alexandre
Silva i João Batista Alves do Nascimento (ostatni duszpasterz przed
ustanowieniem parafii).
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