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W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,
wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który odda mi Pan w owym Dniu,
sprawiedliwy sędzia. (2 Tm 4.7-8)

ODPOCZYWAJ W POKOJU - OJCZE TADEUSZU

Od Redakcji
Nr 119. Biuletynu Informacyjnego “Noticiario” dedykowany jest w
szczególny sposób pamięci naszego współbrata o. Tadeusza Pawlika, który w
marcu b.r. odszedł do wieczności. Jest to nasz wyraz wdzięczności za ogromny
wkład o. Tadeusza w konsolidację naszej Misji (potem Wiceprowincji) Bahia.
Był on jednym z filarów w budowie tej jednostki misyjnej Zgromadzenia, jak
to możemy zobaczyć w zamieszczonych artykułach.
Jak zawsze, na łamach Biuletynu zamieszczamy migawki z życia i
działalności naszej Wiceprowincji, zwłaszcza z Sanktuarium Dobrego Jezusa
z Groty
Ostatnia część Biuletynu zawiera opis niektórych osobliwości naszego
niezwykłego Sanktuarium, ze swoimi grotami w skalistym wzgórzu.
Zamieszczamy też szereg mapek poszczególnych grot, sporządzonych
przez specjalistyczną ekipę speleologów. Mówią one bardzo wymownie o
Bogu Stwórcy, który posługując się prawami natury, zbudował tak piękne
Sanktuarium dla swojego Syna Dobrego Jezusa.
Na ostatnich stronach upamiętniamy 50. rocznicę odejścia do wieczności
ks. prałata Turibio Vilanova, wielkiego misjonarza, artysty, historyka i
dobrodzieja tutejszego Sanktuarium.
Ze względu na zaistniałe okoliczności Biuletyn ukazuje się z dużym
opóźnieniem, za co naszych Czytelników przepraszamy.

Redakcja
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O. TADEUSZ PAWLIK ODSZEDŁ DO DOMU OJCA
W środę 27 marca 2019, w przewodnictwem o. bp. Czesława
Salwadorze w Brazylii, odszedł do Stanuli,
koncelebrowana
przez
domu Ojca śp. o. Tadeusz Pawlik, miejscowego
ordynariusza
ks.
redemptorysta. Przeżył 81 lat, w bpa Joao Cardoso i przez prawie
wszystkich
kapłaństwie 54 lata i
62 w zgromadzeniu
współbraci
redemptorystów
zakonnym. Przez 43
lata pracował jako
z Bahii. We Mszy
świętej uczestniczyło
misjonarz w Brazylii,
będąc
członkiem
około
dwóch
Wiceprowincji
tysięcy
wiernych.
Redemptorystów
Następnie ciało śp.
Bahia.
Odszedł,
o. Tadeusza zostało
podobnie jak inni
odprowadzone
nasi
współbracia,
na
spoczynek
jako misjonarz „na
na
cmentarz
posterunku”.
We
redemptorystów przy
O. Tadeusz Pawlik
kościele św. Łucji w
wtorkowy wieczór
1938-2019
udał się na spoczynek
centrum miasta. Była
„zdrowy”,
z
wyznaczonymi to wielka manifestacja religijna.
obowiązkami na następny dzień, ale
Podczas gdy kondukt żałobny
nad ranem, 27 marca Pan go powołał podążał na miejsce jego wiecznego
do wieczności.
spoczynku, na niebie lśniła tęcza,
Śp. o. Tadeusz Pawlik został biblijny znak Bożego pokoju.
pochowany na brazylijskiej ziemi. Przypadek, czy znak z Nieba?
Pierwsza Msza święta żałobna
Uroczystości
pogrzebowe
została odprawiona w środę o śp. o. Tadeusza Pawlika były
godzinie 17:00 (czas miejscowy) w transmitowane w czwartek przez
Pituaęu, w parafii, którą zainicjował. Telewizję Bom Jesus:
FACEBOOK: www.facebook.
Msza święta pogrzebowa była
celebrowana w Bom Jesus da Lapa com/tvbomjesus/live;
w czwartek, 28 marca o godzinie
YOUTUBE: www.youtube.com/
16:00 (czasu miejscowego), pod user/santoariolapa/live;
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WRÓCIŁ DO DOMU OJCA

STRONA:
com/aovivo

www.tvbomjesus.

W piątek, 29 marca, o godzinie
14:00 w Sanktuarium Matki Bożej
w Tuchowie była celebrowana
Msza święta żałobna w intencji śp.
o. Tadeusza Pawlika z udziałem
Rodziny i Współbraci z Polski.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać
Panie!

Pożegnanie
o.
Tadeusza
Pawlika CSsR
Urodził się 1 stycznia 1938
roku w Ryglicach, w diecezji
tarnowskiej. Pierwsze śluby zakonne
w Zgromadzeniu Redemptorystów
złożył 15 sierpnia 1957 roku, śluby
wieczyste 5 lat później, a święcenia
kapłańskie przyjął 19 lipca 1964
roku.
Na misje do Brazylii wyjechał
6 stycznia 1976 roku, pracował z
wielkim oddaniem, jako duszpasterz
sanktuaryjny
i
parafialny,
wychowawca seminaryjny (19 lat),
wiceprowincjał (6 lat), profesor
filozofii,
misjonarz
ludowy,
przełożony wspólnoty sanktuaryjnej
Dobrego Jezusa w Bom Jesus
da Lapa, budowniczy kaplic na
obrzeżach Salwadoru. W Misji
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Redemptorystów polskich w Bahia
zapoczątkował formację misjonarzy
świeckich, powołał pierwszą stałą
ekipę misyjną.
Od
2000
roku
pełnił
posługę prefekta w Seminarium
Redemptorystów w Salwadorze
oraz rektora wspólnoty i dyrektora
ekipy misyjnej. Autor książki „Moje
spotkanie z Jezusem w ubogich”
oraz publikacji „Głos o teologii
wyzwolenia z ojczyzny Boffa”, HD
56 (1987), 31-33.
W
odpowiedzi
na
list
gratulacyjny z okazji swego 50-lecia
kapłaństwa, o. Pawlik napisał do
prowincjała Prowincji Warszawskiej
Redemptorystów (17.07.2014):
Zawsze byłem przekonany, że
Pan Jezus postawił mnie na tej
drodze. Drodze pięknej i bogatej w
doświadczenia ludzkie i duchowe,
których bym nie spotkał na innych
drogach. Trudy i cierpienia, których
również nie brakło, stanowią część
składową naszego istnienia. Bez
krzyża
chrześcijaństwo
byłoby
fantazją.
Dzisiaj śpiewam razem z Matką
Bożą: moja dusza, całe moje istnienie
wielbi Pana, gdyż spojrzał na moją
słabą i nikłą osobę i złożył w moje
ręce tak nieprzeniknione tajemnice
swoje: Słowo i Eucharystię.
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POBIEŻNE SPOJRZENIE NA O. TADEUSZA PAWLIKA
Poznałem o. Tadeusza Pawlika w
czasie Tygodnia Powołaniowego w
mojej rodzinnej parafii Governador
Mangabeira w 1985 roku. Wtedy to
rozmawiałem z nim i wyjawiłem, że
chcę być misjonarzem. Wyjaśnił mi,
że redemptoryści mają duszpasterza
powołaniowego,
który
będzie

Kazanie w Sanktuarium Dobrego Jezusa

mnie prowadził duchowo, abym
mógł zrealizować powołanie. Po
trzech miesiącach wstąpiłem do
seminarium Redemptorystów w
Salwadorze, aby rozpocząć studia
filozoficzne. Wszystko to okazało się
opatrznościowe i odbyło się bardzo
szybko: kierownictwo duchowe i
staż powołaniowy oraz egzamin
wstępny na studia na Uniwersytecie
Katolickim w Salwadorze...
Od tego czasu byłem bardzo

blisko o. Tadeusza, gdyż był on
moim wychowawcą, a potem
przełożonym Misji Redemptorystów
w Bahii i wreszcie, po ustanowieniu
Wiceprowincji Bahia, był on jej
pierwszym przełożonym. O. Tadeusz
był bardzo aktywny w debatach
i dyskusjach na temat teologii,
eklezjologii, duszpasterstwa, polityki
i w szczególny sposób odnośnie
preferencyjnej opcji na rzecz ubogich.
Pod tym względem o. Tadeusz był
bardzo wyczulony; była to jego
pasja, aby iść do ubogich, otoczyć
się potrzebującymi, aby im spieszyć
z pomocą. Nie miała ona znacznego
wymiaru materialnego, gdyż nasze
warunki na to nie pozwalały; niemniej
jednak biedacy pukali do drzwi
domów zakonnych, w których o.
Tadeusz mieszkał, wiedząc, że coś od
niego otrzymają, choćby tylko dobre
słowo i współczucie z ich sytuacją.
Jego działalność duszpasterska
zawsze była ukierunkowana na
ubogich, aby im spieszyć z pomocą.
Zawsze był on przekonany, że
Kościół powinien wychodzić na
spotkanie biednych, opuszczonych
i zapomnianych przez wszystkich.
Konkretyzował swoje przekonania
i troskę o potrzebujących, chodząc
po dzielnicach nędzy, zaułkach
miejskich, ścieżkach po stromych
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wzgórzach Salwadoru, gdzie nie
ma ulic, ale mieszkają tam ubodzy.
Obszedł wielokrotnie kładki dzielnicy
nędzy Alagados („Zatopieni”), gdzie
chaty były sklecone z dykty i desek,
zbudowane na palach. Gdy jest
przypływ morza, woda podnosi się
około dwa metry, do samej podłogi.
Domki połączone są kładkami,
skleconymi również z desek, na
palach, aby można było się poruszać.
Ewangeliczna troska o biednych i
opuszczonych dawała o. Tadeuszowi
impuls, aby z całym oddaniem
zaangażować się w duszpasterstwo
w ubogich dzielnicach parafii
Zmartwychwstania
Pańskiego
w
Salwadorze,
usytuowanych
na wzgórzach: Alto da Sereia,
Corte Grande, Baixa da Alegria
oraz na zboczu wzgórza kościoła
św. Łazarza. Podobnie zajął się
parafią Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w ubogiej
dzielnicy Tororó. Będąc jednocześnie
wychowawcą seminarzystów, o.
Tadeusz wdrażał ich do tego rodzaju
zaangażowania
duszpasterskiego
w środowiskach bardzo ubogich
i pozbawionych opieki religijnej.
W czasie wakacji seminarzyści,
odpowiednio przygotowani przez o.
Tadeusza, angażowali się w pracę
ewangelizacyjną, np. przeprowadzali
w Sanktuarium Dobrego Jezusa z
Groty bezpośrednie przygotowanie

pielgrzymów przed spowiedzią,
prowadzili spotkania dla młodych
pielgrzymów itp.
Największym
dziełem
ewangelizacyjnym
o.
Tadeusza
i
seminarzystów
w
latach
osiemdziesiątych
i
dziewięćdziesiątych było zajęcie
się opuszczonym ludem w wielkiej

O. Tadeusz wieloletni wychowawca
z seminarzystami w Salwadorze

podmiejskiej dzielnicy Malvinas
(dzisiaj Bairro da Paz - Dzielnica
Pokoju). Była to tzw. “inwazja”
tysięcy bezdomnych, którzy w ciągu
kilku dni zajęli wielki podmiejski
teren, wycinając drobne drzewka,
klecąc z nich lepianki, bez żadnego
planu urbanizacji. Ojcowie z
Seminarium Tadeusz Pawlik i Marek
Piątek wraz z klerykami polskimi
i
brazylijskimi
przeprowadzili
tam wielkie, pionierskie dzieło
ewangelizacyjne i promocyjne, które
nieraz stawało się niebezpieczne ze

Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 119 Kwiecień - Czerwiec 2019 r.

strony przemytników narkotyków,
którym obecność Kościoła nie była
na rękę. Nasi duszpasterze również
zajęli skrawki terenu w różnych
punkach dzielnicy pod budowę kaplic
z dykty. Władze miejskie zabroniły
bowiem budowy z cegły, gdyż
zamierzały przenieść ludność tej
„inwazji” na inne miejsce. Dzielnica
ta znajduje się przy przelotowej szosie
między lotniskiem a Salwadorem.
Dlatego widok tak wielkiej, około
20-tysięcznej dzielnicy nędzy był
dla turystów szokująca - pierwsze
spotkanie ze sławnym Salwadorem.
Praca duszpasterska wśród tego
ludu była ogromnie trudna, gdyż
ojcowie i klerycy dojeżdżali w soboty
i niedziele 30 km autobusem, a
skrajna nędza, w jakiej żyła ludność,
nie sprzyjała rozwojowi wspólnot
kościelnych. Do ludzi głodnych
trudno mówić o wzniosłych prawdach
religijnych.
Ale
redemptoryści
pracowali z wielkim zapałem
uzyskując uznanie i poparcie władz
kościelnych. Arcybiskup Salwadoru
J. Em. kardynał Lucas Moreira
Neves (Prymas Brazylii) przyjął
zaproszenie, jakie o. Tadeusz do
niego skierował i w wigilijny wieczór
pewnego roku przybył do Malvinas,
aby spotkać się z tym biednym ludem
i odprawić Pasterkę. Podobnie biskupi
pomocniczy Archidiecezji bardzo
byli zainteresowani wielkim dziełem

ewangelizacyjnym
prowadzonym
przez o. Tadeusza i seminarzystów.
Od 1988 roku cała akcja
duszpasterska
o.
Tadeusza
i
kleryków skoncentrowana była
przede wszystkim na posłudze
ewangelizacyjnej ludowi dzielnicy
Malvinas. Na zdobytych skrawkach
ziemi powstało początkowo pięć
centrów
ewangelizacyjnych,
ze
swoimi kaplicami albo salkami
katechetycznymi.
Powoli
konsolidowały
się
wspólnoty
kościelne, a wierni w miarę swoich
możliwości pomagali w budowie

Homilia dla Misjonarzy świeckich
w domu św. Alfonsa

kaplic. Z biegiem czasu władze
miejskie zezwoliły na budowę domów
i innych obiektów z cegły, dlatego
dzielnica upodabniała się do miasta.
Redemptoryści zbudowali szereg
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pięknych kaplic. Praca w tej dzielnicy
prowadzona była przez o. Tadeusza
i seminarzystów przez około 10 lat.
Potem został tam przysłany kapłan
diecezjalny, który korzystając z
pomocy świeckich misjonarzy z
zagranicy, przygotował dzielnicę
do ustanowienia parafii Matki
Bożej Królowej Pokoju. Gdyby nie
pionierska praca o. Tadeusza i innych
współbraci dzielnica ta dzieliłaby los
innych peryferii podmiejskich, gdzie
nie ma żadnej obecności Kościoła
katolickiego.
Innym,
również
bardzo
trudnym polem pionierskiej pracy
ewangelizacyjnej o. Tadeusza i
kleryków była dzielnica Pituaęu
(Pisaliśmy o tym obszernie w
Biuletynie Noticiário nr 118, dlatego
w wersji polskiej nie będziemy
powtarzać
opublikowanych
już
wiadomości).
Redemptoryści z Wiceprowincji
Bahia, zaangażowani w inne prace
misyjne i duszpasterskie, podziwiali
i
dawali poparcie wielkiemu
wysiłkowi
ewangelizacyjnemu
prowadzonemu przez o. Tadeusza
Pawlika i młodzież seminaryjną.
Dlatego tak w dzielnicy Malvinas, jak
w Pituaęu, przeprowadzono wielkie
Misje święte, w które zaangażowało
się bardzo wielu współbraci.
Stosownie do kapłańskiego i
misyjnego spojrzenia na potrzeby
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Kościoła, w
duchu
wskazań
Soboru
Watykańskiego
II
i
dokumentów Konferencji Biskupów
naszego
kontynentu,
osoby

Kazanie maryjne o. Tadeusza
w Sanktuarium Dobrego Jezusa

świeckie znajdowały w posłudze
duszpasterskiej o. Tadeusza miejsce
uprzywilejowane.
Był
bowiem
przekonany, że Kościół katolicki
w Ameryce Łacińskiej istniał
będzie tylko dzięki zaangażowaniu
ewangelizacyjnemu
świeckich.
Dlatego wyprzedził on na kilka lat
oficjalne ustanowienie w naszym w
Zgromadzeniu Świeckich Misjonarzy
Najświętszego
Odkupiciela,
przygotowując świeckich, zwłaszcza
młodych, do współpracy z naszym
dziełem misyjnym i duszpasterskim.
Dopiero kilkanaście lat później
Konferencja Biskupów Ameryki
Łacińskiej w Aparecida (2007)
oficjalnie wydała dokument w sprawie
zaangażowania duszpasterskiego i
misyjnego świeckich.
O. Tadeusz angażował się z
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wielkim entuzjazmem i gorliwością
w głoszenie Redemptorystowskich
Misji świętych. Zawsze był pełen
pomysłów i dynamizmu odnośnie
prowadzenia dzieła misyjnego w tak
szczególnych warunkach. W naszym
stanie Bahia i w stanach sąsiednich
właściwa Misja święta trwa nieraz
półtora miesiąca, ze względu na ilość

Kazanie misyjne w parafii Canaveiras

wspólnot kościelnych w mieście i na
wioskach. Misje święte były jego pasją
i zawsze, gdy tylko mógł, wyjeżdżał
na prace misyjne, nawet będąc już w
podeszłym wieku, świadomy, że w
biednych dzielnicach podmiejskich,
czy też w ubogich wioskach, warunki
zakwaterowania i wyżywienia są

bardzo prymitywne i dla starszego
misjonarza uciążliwe. Gdy był
ubrany w czarny redemptorystowski
habit, o. Tadeusz czuł się „ze świętą
dumą” duchowym synem św.
Alfonsa posłanym do biednych i
opuszczonych w rozległych miejskich
dzielnicach nędzy i na wioskach.
Często komentował różne dosadne
zdania z dokumentów kościelnych,
czy z tradycji redemptorystowskiej,
jak np.: „Diabeł pożera dusze, a
duszpasterze żyją beztrosko”. O.
Tadeusz był wspaniałym kaznodzieją;
jego przepowiadanie miało głębokie
podłoże teologiczne, o podejściu
praktycznym i radosnym. Miał bardzo
serdeczny stosunek do ludu.
O. Tadeusz był wychowawcą
seminaryjnym przez blisko 20 lat, na
obydwu etapach formacji: filozofia
(postulat) i teologia. Wszechstronnie
oczytany, wszczynał często wśród
seminarzystów wszelkiego rodzaju
dyskusje
naukowe,
polityczne,
obyczajowe, duszpasterskie, dlatego
życie w seminarium było zawsze
ożywione, radosne i pouczające.
Seminarzyści cieszyli się jego
obecnością, a on też odczuwał wielką
satysfakcję i radość z przebywania
wśród nich.
W wychowaniu kleryków kładł
nacisk na formację ludzką, wzrost
życia duchowego w odniesieniu
do Jezusa Chrystusa, umiłowanie
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Kościoła, Zgromadzenia,
życia
wspólnotowego itp.
Styl
życia
o.
Tadeusza
charakteryzował się pokorą i
całkowitym oderwaniem od rzeczy
materialnych. Był szczęśliwy, że nic,
prócz byle jakiej odzieży, nie posiada
i czuł się najlepiej wśród ubogich.
W ostatnich latach jego styl
życia był następujący: kilka razy w
tygodniu wstawał wcześnie i gdy
ulice miejskie są jeszcze puste,
jechał kilka kilometrów na rowerze.
Codziennie odprawiał Mszę świętą
w klasztorze sióstr Karmelitanek
(dojeżdżając samochodem około 8
km), raz w tygodniu w pobliskiej

szkole Sióstr Niepokalanek. Odbywał
spacer po ulicach naszej dzielnicy
i codzienne oglądał dziennik z
aktualnymi wiadomościami. Resztę
czasu poświęcał na czytanie.
Jak niemal każdy, o Tadeusz
miewał również - szczególnie ostatnio
- chwile pesymizmu, co utrudniało
życie wspólnotowe. Przeciwny był
12

wprowadzeniu zmian i ulepszeń w
domu i w Wiceprowincji, tęskniąc do
tego „jak było dawniej”. Przykładem
tego była jego nieobecność na
uroczystości ustanowienia Parafii
Matki Bożej Gromnicznej w Pituaęu,
na początku lutego br., gdzie
prowadził on pracę pionierską przez
kilkadziesiąt lat. Motywem było to,
że kościół, który on wybudował został
odremontowany, że zbudowano wieżę
i wprowadzono różne ulepszenia. Nie
był to więc ten sam ubogi kościół
dla ubogich. Czasem narzekał,
ale jego charakterystyczna salwa
śmiechu towarzyszyła mu do końca.
Współbracia, znając dawny optymizm

Kazanie odpustowe
w Sanktuarium

o. Tadeusza, byli wyrozumiali na
pojawiające się znaki starości.
Zawsze
był
dobrze
poinformowany o aktualnej sytuacji
w kraju. Odnosił się sceptycznie do
polityki i do polityków. Podczas gdy
czytał, miał obok papier, gdzie swoim
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nieczytelnym dla innych pismem
notował interesujące go zdania
i myśli. Zawsze interesował się
nauczaniem społecznym Kościoła.
W ostatnim czasie zagłębiał się w
dziełach ascetycznych św. Teresy z
Avila.
Ostatnie dni jego życia upłynęły
bez zmian i nic nie wskazywało,

Msza św. pogrzebowa
w parafii M. B. Gromnicznej w Salwadorze

że są one końcem jego ziemskiej
wędrówki.
Ponieważ zaistniała
potrzeba przeprowadzenia remontu
łazienki w jego pokoju, rektor domu
zaproponował mu, aby tymczasowo,
na czas remontu, przeniósł się do
innego pokoju. O. Tadeusz zgodził
się, ale zastrzegł sobie, żeby
przeprowadzili remont według jego
wskazówek,
nie
wprowadzając
zmian, które nie są konieczne, aby
jego pokój był jak zawsze ubogi.
Planowaliśmy również jego
dwumiesięczny urlop w Polsce,
(od połowy maja, do połowy lipca),

aby mógł odwiedzić krewnych i
znajomych współbraci.
W ostatni wieczór przed jego
odejściem do wieczności zjedliśmy,
jak zwykle, zupę z kapusty. Wyraził
on gotowość do odprawienia
następnego dnia Mszy świętej u
sióstr Karmelitanek, pożegnał się z
o. Krzysztofem Dworakiem, który
odjeżdżał do Portugalii i
poszedł do swojego pokoju.
Następnego dnia rano,
27 marca, o. Tadeusz nie
przyszedł do kaplicy na
modlitwy poranne ani do
refektarza na śniadanie.
Poszliśmy więc do jego
pokoju i zastaliśmy jego
martwe ciało w łóżku, tak
jak gdyby spał spokojnie.
Odszedł do wieczności
bez pożegnania... Pustka, poczucie
lęku, bezradności i żal zapanowały
w naszym domu... Ale trzeba było
załatwić
wszelkie
formalności.
Pierwszą sprawą było powiadomienie
współbraci, że Jezus Chrystus, który
nam zapewnił Obfite Odkupienie,
powołał już do siebie naszego
misjonarza o. Tadeusza.
Według tutejszego zwyczaju,
ze względu na klimat tropikalny,
uroczystości pogrzebowe odbywają
się tego samego dnia.
Pierwszymi
osobami,
które
pojawiły się na wieść o zgonie, aby
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pożegnać o. Tadeusza był prawnik
- sędzia Marivaldo, nasz dawny
seminarzysta oraz żebrak proszący o
jałmużnę na ulicach naszej dzielnicy.

W przemówieniu w czasie
uroczystości
pogrzebowych
mówiłem: Niech Bóg ci zapłaci o.
Tadeuszu - misjonarzu Obfitego

Msza św. pogrzebowa w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty

O.
Tadeusz
odszedł
bez
naszego
wielkiego
pożegnania
i podziękowania. Dobrze, że
przynajmniej na początku lutego br.,
w czasie Eucharystii na otwarcie
naszej
odnowionej
wspólnoty
zakonnej św. Alfonsa, dziękowaliśmy
Bogu za najstarszego wiekiem
współbrata o. Tadeusza Pawlika,
najdłużej mieszkającego w tym
domu. Zanosiliśmy Bogu dzięki za
jego powołanie zakonne, kapłańskie
i misyjne, realizowane przez niego
z wielkim poświęceniem i miłością
duszpasterską. O. Tadeusz zawsze
był wierny swoim zobowiązaniom
zakonnym i kapłańskim w służbie
najuboższym. Nie zdawaliśmy sobie
wówczas sprawy, że podziękowanie
to było ostatnim, które razem z nim
zanosiliśmy Bogu.
14

Odkupienia - za twoje świadectwo
życia zakonnego i kapłańskiego. Ale
dziękuję ci również za nasze braterskie
życie ozdobione żartami, za twój
radosny, beztroski śmiech, ale też za
nasze dyskusje i nieporozumienia.
Bóg ci zapłać za świetlany przykład
oddania się Jezusowi Chrystusowi i
Maryi - Matce ubogich.
Podczas
uroczystości
pogrzebowej transmitowanej przez
sanktuaryjną telewizję internetową,
dzięki której w ceremoniach mogli
uczestniczyć także współbracia w
Polsce i rodzina, dziękowałem za
umożliwienie nam wspólnego życia z
o. Tadeuszem Pawlikiem.

Salwador, 8 kwietnia 2019
o. Roque Silva CSsR
Wiceprowincjał
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POŻEGNANIE DOBREGO PRZYJACIELA
O. TADEUSZA PAWLIKA
Kilka słów wstępu
Pan Geraldo Bastos, autor
niniejszego
przemówienia, jest
człowiekiem bardzo światłym i
inteligentnym. Posiada kilkuletnią
przeszłość seminaryjną, dlatego
łacina nie jest mu obca i zgodnie z
tradycyjnym programem studiów,

Wśród powodzian na Wyspie Cana Brava

nabył
on
wiele
wiadomości
humanistycznych. Urodził się w
Bom Jesus da Lapa w 1930 roku
w tradycyjnej zamożnej rodzinie,
która zapisała się również w historii
Sanktuarium. Pan Geraldo ożenił się
z Lisią Sciam i wychowali sześcioro
dzieci. W lutym br. obchodzili oni
65-lecie pożycia małżeńskiego.
Wieloletni profesor fizyki, matematyki
i innych przedmiotów w miejscowym
liceum, zyskał sobie zasłużone
uznanie i szacunek w całym mieście.
Jako praktykujący katolik, w latach
siedemdziesiątych, zaprzyjaźnił się z

polskimi redemptorystami. Jest on bez
wątpienia najlepszym znawcą języka
portugalskiego w naszym mieście,
dlatego bardzo chętnie podejmuje się
korekty tekstów naszych publikacji i
artykułów.
Z o. Tadeuszem Pawlikiem
zaprzyjaźnił się, gdyż przypadła
mu do gustu jego osobowość, czego
wyraz daje w przemówieniu na
pogrzebie o. Tadeusza.
Znając jego całkowite oderwanie
się od rzeczy materialnych, miał on
zwyczaj pozdrawiać go żartobliwie
zdaniem wyuczonym po polsku:
Gdzie jest twój ślub ubóstwa,
przyjacielu?

Gdzie jest twój ślub ubóstwa,
przyjacielu?
Po przybyciu do Brazylii w
1976 roku, przez kilka lat o. Tadeusz
pracował w Sanktuarium i w Parafii
Bom Jesus da Lapa, dlatego nasza
przyjaźń dobrze się ugruntowała. Gdy
został przeniesiony do Salwadoru,
nasze spotkania były bardzo rzadkie,
ale zawsze bardzo serdeczne i
radosne.
Ironicznie, pozdrawiałem go,
kalecząc po polsku “Gdzie jest twój
ślub ubóstwa, przyjacielu?”. Była to
ironia, ponieważ na przykład w czasie,
gdy o. Tadeusz mieszkał jeszcze w
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Bom Jesus da Lapa, w swoim pokoju
w nowobudowanym domu, zamiast
powiesić zwyczajne firanki, zakleił
okna gazetami, chroniąc się przed
blaskiem tropikalnego słońca.
Odpowiedź o. Tadeusza na to
pozdrowienia była natychmiastowa
i zawsze taka sama, a mianowicie
właściwa tylko jemu, spontaniczna
i beztroska salwa śmiechu. Był to
wyraz wolności wewnętrznej, jaką
o. Tadeusz się cieszył, odrywając
się od rzeczy materialnych, radości
ze swego powołania kapłańskiego i
misyjnego w służbie najuboższym. W
ten sposób o. Tadeusz objawiał swoje
otwarcie na serdeczną przyjaźń ze
wszystkimi. Salwa jego śmiechu była
jakby zaproszeniem na święto radości,
zbratania, gdzie wszyscy czuli się „u
siebie”, bez żadnych ceremonii.

Wśród powodzian w Sitio do Mato

Ponieważ jego podejście do
ludzi było radosne i spontaniczne,
przyjmowany był z sympatią
i
szacunkiem.
Serdeczna
bezpośredniość, z jaką o. Tadeusz
spotykał
się
ze
wszystkimi,

16

gwarantowała
mu
sukces
w
pracy misyjnej, duszpasterskiej,
wychowawczej w seminariach. W ten
sposób przeżywał osobiście i dzielił

Wceród powodzian w Bom Jesus da Lapa

się ze wszystkimi Ewangelią Jezusa
Chrystusa.
Dziesiątki lat pełnej poświęcenia
pracy ewangelizacyjnej wśród bardzo
ubogich i opuszczonych zaskarbiło o.
Tadeuszowi uznanie, podziw i wielką
wdzięczność setek tysięcy osób, z
którymi się spotkał, jako misjonarz
Jezusa Chrystusa.
Poznałem o. Tadeusza przed 43
laty, ubranego jak zawsze bardzo
ubogo: w zwykłych sandałach, bez
skarpetek, z zawsze rozmierzwionymi,
zaczynającymi siwieć włosami,
Bariera językowa nie od razu
pozwalała mu na pokazanie całej
swojej osobowości, ale po niedługim
czasie przekonaliśmy się, że jest
utalentowanym kaznodzieją. Był
bardzo inteligentny i oczytany, ale
jego kazania były zawsze przystępne
dla wiernych, w wielkiej mierze
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analfabetów. Zawsze były one oparte domu zakonnym, zajęty czytaniem
na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Sam książek i czasopism prowadził życie
bardzo ubogi, znalazł zaraz wspólny „pustelnika”. Wychodząc z domu na
język z ludem wiejskim tutejszej spotkanie ludzi okazywał się „Dobrym
rozległej parafii i z mieszkańcami Samarytaninem”, cieszącym się,
ubogich
dzielnic
że może posługiwać
naszego miasta. Okazał
potrzebującym.
Wszędzie tam gdzie
się też dzielnym liderem
w staraniach o poprawę
pracował, zapisał się
warunków życiowych
w pamięci wiernych
ludu wiejskiego, jak
jako dobry, uczynny i
serdeczny
misjonarz.
również w obronie
W Bom Jesus da Lapa
małorolnych rolników
przed możnowładcami
otrzymał imię „ojca
chcącymi
wypędzić
ubogich”, zwłaszcza w
ich i zagarnąć ich
czasie wielkiej powodzi
ziemię. Potem, już w
w 1979 roku, kiedy to w
Salwadorze, okazał się Kazanie w czasie poświęcenia mieście było około 15
kościoła w Favelandii (1990)
niestrudzonym obrońcą
tysięcy potrzebujących
tysięcy
mieszkańców
pomocy bezdomnych.
faweli, dzielnic nędzy na peryferiach
Żywię
wielką
wdzięczność
miasta.
za okazaną mi i mojej rodzinie
Jako przykładny syn duchowy serdeczną przyjaźń, gdyż oprócz
św. Alfonsa, o Tadeusz zawsze był dobrego przyjaciela, był również
dyspozycyjny, bez oglądania się na spowiednikiem
i
kierownikiem
siebie, gotowy do wszelkiej pracy duchowym.
ewangelizacyjnej.
Ojcze Tadeuszu, żyłeś zawsze
O. Tadeusz stronił od wszelkich jako ubogi materialnie, ale obdarzony
szumnych uroczystości i wielkich wielkim bogactwem duchowym.
spotkań
towarzyskich.
Potem Niech twoje życie wśród ubogich i
przepraszał za swoją nieobecność, ogrom dzieła ewangelizacyjnego,
ozdabiając swoje usprawiedliwienie którego dokonałeś, będzie „kartą
charakterystyczną salwą śmiechu.
wstępu” do nieba, by radować się
Podczas wielkich celebracji obecnością Chrystusa Odkupiciela!
religijnych o. Tadeusz zawsze starał
się zająć miejsce uboczne; nigdy nie
Requiescat in pace, przyjacielu!
chciał eksponować swojej osoby. W
Geraldo Bastos
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CURRICULUM VITAE
O. TADEUSZA PAWLIKA
Podstawowe dane:

Data i miejsce urodzenia: 01.01.1938 - Ryglice
Pierwsze sluby zalkonne : 15.08.1957
Prezbiterat: 19.07.1964
Domy, w których przebywal i funkcje jakie pelnil:
Polska:
•
•
•
•

Torun (1965-1966) - tirocinium misyjne
Gdynia (1966-1969) - duszpasterz
Kraków (1969-1972) - duszpasterz
Torun (197 2-1975)
- duszpasterz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brazylia: (Przyjazd 15.01.1976)
Bom Jesus da Lapa (1976 -1981)-duszpasterz: sanktuarium i parafia
Salvador - Sao Clemente (1981-1986) - wychowawca seminaryjny i duszpasterz
Salvador -Santo Afonso (1986-1989) - wychowawca seminaryjny i duszpasterz
Salvador -Santo Afonso (1989 -1995) -superior Regii Bahia i od1992 - Wiceprowincjal
Bom Jesus da Lapa (1996-1997) -Kustosz sanktuarium i duszpasterz parafii
Salvador -Santo Afonso (198 8-2000 )- prefekt studentatu
Salvador -Sao Clemente (2000-2004) - misjonarz ludowy (koordynato ekipy misyjnej )
Salvador -Sao Lázaro (2005 -2006) - koordynator Centrum Misyjnego
Salvador -Sao Geraldo (2007-2009) - prefekt studentatu
Salvador - Santo Afonso ( 2009 -20 19) . - Redemptorystowskie Centrum Misyjne

Pe. Tadeu Pawlik, CSsR

W NIM JEST OBFITE ODKUPIENIE
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ECHA PRACY MISYJNEJ O. TADEUSZA PAWLIKA
“GŁOSIĆ EWANGELIĘ UBOGIM - POSŁAŁ MNIE”
Biuletyn “Noticiario” nr 23 (1985)
W listopadzie 1985 roku
miałem okazję pracować w jednej
z podmiejskich parafii Salwadoru.
Głosiłem tam Misje święte. Cała
parafia składała się z 18 małych
wspólnot kościelnych. Proboszczem
był ksiądz z pochodzenia Szwajcar.
Najbardziej zaszokowała mnie
jedna wspólnota, bardzo oryginalna,
licząca około 4 tysięcy rodzin.
Ludzie pobudowali sobie domki, a
raczej szopy w zatoce oceanu. Duże,
drewniane pale wbijane są w morskie
dno i nad wodą powstają baraki
połączone
między
sobą
mostkami,
huśtającymi się pod
nogami przechodniów.
Gdy morze przypływa,
słychać pod podłogą
plusk falującej wody,
gdy odpływa, czuć
niemiły
zapach
zgniłego błota.
Odwiedziłem
wiele
domów,
rozmawiałem
z
ludźmi. Młoda kobieta
z dzieckiem na ręku, obsypanym
jakimiś wrzodami, skarży się: Ojcze,
jeszcze dzisiaj nic nie jadłam (a była
już czwarta godzina po południu)

i nie mam grosza, by coś kupić.
Inni skarżyli się na reumatyzm, na
powtarzające się często wypadki
wpadania dzieci do wody, a wszystko
to dlatego, że “Bóg tak chce i jeżeli
Bóg zechce, to ich los się poprawi”.
Czy rzeczywiście Bóg tego chce?
Ludzie, mieszkający w błotnistej
i zatęchłej zatoce, przybyli tutaj,
na przedmieścia Salwadoru z
okolicznych wiosek. Jedni w
poszukiwaniu lekarza, by ratować
zdrowie, bo na wiosce nie ma żadnej
opieki lekarskiej, inni w poszukiwaniu

pracy, jeszcze inni wypędzeni przez
wielkich posiadaczy ziemskich. Nie
mogąc kupić kawałka suchego terenu
uczepili się w bagnistej zatoce. Stąd
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jedynie śmierć ich może wypędzić,
gdyż tereny nie nadają się do
zamieszkania.
Sytuacja jest tym bardziej
dramatyczna, że gdy się weźmie
pod uwagę, że po drugiej stronie
dwukierunkowej szosy, naprzeciw
bagnistej zatoki, leżą odłogiem,
pokryte zielenią piękne tereny... Lecz
tam biedni nie mogą wybudować
domów, bo tereny te są czyjąś
własnością:
Zarządu
Miasta,
bogatych firm często zagranicznych
lub spekulantów, którzy handlują
ziemią, czekając, gdy będzie droższa.
Ludzie mieszkający w dzielnicy
nędzy są z natury dobrzy i religijni.
Nie mają jednak żadnego pojęcia o
Chrystusie, o Kościele o sakramentach
świętych. Stąd często stają się pastwą
różnego rodzaju sekt religijnych,
które obiecują im zbawienie wieczne
i szczęście po tym nędznym i marnym
życiu.
Jedna siostra zakonna pracuje
wśród tych ludzi. Mieszka wśród nich.
Wieczorami zbiera ich na wspólne
czytanie i rozważanie Pisma świetego
ukazując, że Plan Boży wobec
człowieka był inny, że Bóg daje im
prawo i obowiązek do godnego,
ludzkiego życia. W sytuację w jakiej
żyją, to nie Bóg ich wepchnął, lecz
egoizm i chciwość ludzka.
Wieczorem odprawiłem Mszę
świętą. Postawiłem ołtarz nad
20

dużym kanałem (jedyne miejsce
suche), przez który spływają ścieki z
kilkumilionowego miasta Salwadoru.
Ścieki miasta spływające kanałem i
cztery tysiące rodzin, mają tę samą
wartość dla panującego tutaj sytemu.
Prymitywny kapitalizm rzuca na
śmietnik, w błoto tych, którzy nie
mają pieniędzy.
Odprawiając Mszę świętą miałem
na myśli Chrystusa wyrzuconego
poza mury Jerozolimy, któremu
urągali, pluli w twarz, powiesili na
krzyżu wśród bandytów...
I tym ludziom wszyscy urągają.
Od czasu do czasu wpada tam policja,
szukając narkomanów, złodziei ,
bandytów...
Wyczytałem
kiedyś
gdzieś
zdanie, że dopóki będzie istniał
jeden człowiek głodujący na świecie,
chrześcijanie nie mają prawa
odprawiać Mszy świętej. A ja miałem
przed sobą cztery tysiące rodzin nie
tylko głodujących, lecz żyjących
u wylotu kanału miejskiego, na
śmietnisku.
Odprawiałem
Mszę
świętą,
na której był obecny Chrystus
ukrzyżowany i okrwawiony w swoim
ludzie. Zmartwychwstały i zwycięski
jeszcze się im nie ukazał. Czekają
na Niego, by móc zawołać razem z
uczniami “widzieliśmy Pana”!

o. Tadeusz Pawlik CSsR
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MISSIONARIOS REDENTORISTAS
VICE-PROViNCIA DA BAHIA
Rua Almeida Sande, 36 - Barris, 40.070-370 Salvador-BA
Fone: (71) 3328-3116 - email: cssrba@terra.com.br

FORMACYJNE SPOTKANIE WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH
Z ZARZĄDEM GENERALNYM REDEMPTORYSTÓW
Rzym, 10-16.03.2019
Drodzy Współbracia, Seminarzyści i Świeccy zaangażowani w nasze
dzieło misyjne!
W dniach od 10 do 16 marca 2019 roku odbyło się w Rzymie, “Wiecznym
Mieście”, Formacyjne Spotkanie Wyższych Przełożonych (Prowincjałów i
Wiceprowincjałów) jednostek Zgromadzenia z krajów języków romańskich
(hiszpańskiego, francuskiego,
włoskiego i portugalskiego)
z
Zarządem Generalnym
Redemptorystów (Generałem
i Konsultorami Generalnymi).
Rozpoczęło się
ono
modlitwą
liturgiczną
w
niedzielę (11 marca) i
prowadzone było do piątku (15
marca). Uczestniczyło w nim
34 wyższych przełożonych
Kościół św. Alfonsa i Dom Generalny w Rzymie
z
różnych
jednostek
Zgromadzenia z Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Europy, Afryki i Madagaskaru.
Spotkanie zostało wykorzystane wszechstronnie. Były konferencje i debaty
na temat aktualnej sytuacji Kościoła i Zgromadzenia i jego dzieła misyjnego
w tym czasie tak trudnym, pełnym wyzwań. Jednym z centralnych zagadnień
była restrukturyzacja naszego Zgromadzenia, z nowym układem jednostek
redemptorystowskich.
Dzienny program spotkania był bardzo intensywny, z założeniem abyśmy
wszyscy dobrze je wykorzystali i zdobyli szerokie spojrzenie na rzeczywistość,
w jakiej znajduje się Zgromadzenie Redemptorystów i w jaki sposób ma być
przeprowadzona jego restrukturyzacja.
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Nasze spotkanie koordynowali konsultorzy generalni, a mianowicie: o.
Rogerio Gomes (Konferencja Ameryki Łacińskiej i Karaibów) i o. Nicolas
Issifi Ayouba Martin (Konferencja Afryki i Madagaskaru). Zaangażowani
również byli pozostali konsultorzy: br. Jeffrey Rolle (Konferencja Ameryki
Północnej), o. Alberto Eseverri
(Konferencja Europy), o. Sebastian Ani
Dato (Konferencja Azji i Oceanii) oraz
o. Pedro Lopez (Wikariusz Generalny).
Podczas spotkania rozważane były
następujące tematy:
1) . Wzajemne poznanie, osobiste
przedstawienie się uczestników w
aspekcie działalności misyjnej swoich
jednostek;
2) . Wyzwania stojące na drodze
Celebracja w kościele św. Alfonsa
animowania życia konsekrowanego w
okresie wprowadzania zmian w (Wice)Prowincjach i Regiach Zgromadzenia
(o. dr. Martín Carbajo Nunez, OFM);
3) . Jak być liderem w stylu Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza? (o. Pedro
López, Wikariusz Generalny);
4) . Jak być autentycznym animatorem redemptorystowskiego życia
konsekrowanego? (o. Marcelo Conceięao Araujo, Koordynator Konferencji
Ameryki Łacińskiej i Karaibów);
5) . Rola wyższego przełożonego w procesie restrukturyzacji Zgromadzenia
(o. Michael Brehl, Przełożony Generalny);
6) . Rola wyższego przełożonego we wprowadzeniu Planu Apostolstwa
Konferencji i każdej jednostki Zgromadzenia (o. Michael Brehl, Przełożony
Generalny);
7) . Praktyczne zagadnienia życia redemptorystowskiego: sposób działania,
kwestia nadużyć, prowadzenie dokumentacji i protokołów kanonicznych, które
mają być przekazane Zarządowi Generalnemu (o. Brendan Kelly, Sekretarz
Generalny);
8) . Zarząd Zgromadzenia, jego instytucje i obowiązki związane z
animowaniem naszej redemptorystowskiej rodziny zakonnej (br. Jeffrey Rolle,
Konsultor Generalny);
9) . Sprawy ekonomiczne i administracja majątku Zgromadzenia (o. Carlos
Viol, Ekonom Generalny);
22
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10)
Rozważanie odnośnie redemptorystowskiej duchowości (o. Piotr
Chyła, z Sekretariatu Duchowości).
Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji jednostek Zgromadzenia jest
dla większości redemptorystów największym i najtrudniejszym wyzwaniem.
Chodzi bowiem o coś nowego, nieznanego, do czego jeszcze brak nam
doświadczenia. Może ona być uwieńczona sukcesem tylko w oparciu o
autentyczną duchowość redemptorystowską i całkowitą dyspozycyjność do
angażowania się w dzieło misyjne Zgromadzenia. Niemniej jednak kwestia
łączenia się i integracji jednostek jest droga, która nie ma powrotu. Dlatego
droga ta musi być budowana w miarę konkretnych możliwości, stosownie do
uwarunkowań, jakie zaistnieją w Zgromadzeniu.

Wyżsi przełożeni redemptoryści- uczestnicy spotkania w Rzymie

Metodologia, którą zastosowano w czasie spotkania była następująca:
modlitwa, konferencje, prace w grupach, spotkania plenarne, omawianie
dowolnych tematów, celebracje Eucharystii i konfraternizacja (braterskie
spotkanie przy stole). Przez cały czas naszego pobytu w Rzymie panował
wśród nas radosny, rodzinny nastrój.
Pomimo, że podzieleni byliśmy na cztery różne grupy językowe, to
jednak dobrze rozumieliśmy się, gdyż łączyła nas miłość Chrystusa i naszego
Zgromadzenia. Różnice językowe nie są aż tak wielkie, aby nie można było
się porozumieć.
Mieszkaliśmy w gościnnym Domu Generalnym, dzięki czemu poznaliśmy
Kurię Generalną (instytucje Zarządu Generalnego), Akademię św. Alfonsa,
część wydzieloną dla ojców-studentów.
Eucharystię celebrowaliśmy wiele razy w kościele św. Alfonsa, u stóp
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Cudownego Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przy ulicy Via
Merulana. Niektóre celebracje były bardzo uroczyste, jak np. 15 marca, w dniu
św. Klemensa Hofbauera, wielkiego propagatora Zgromadzania w Europie,
skąd potem redemptoryści rozeszli się na cały świat. W czasie tej celebracji
powitani zostali nowi członkowie Domu Generalnego.
Nasze spotkanie było uwieńczone
piękną wycieczką do miasta Pagani,
gdzie św. Alfons żył i gdzie znajduje
się jego grób. W bazylice św. Alfonsa
koncelebrowaliśmy Mszę świętą,
dziękując Bogu, Maryi i św. Alfonsowi,
że jesteśmy redemptorystami i że
mieliśmy przywilej uczestniczenia w
tym szczególnym Spotkaniu Wyższych
Przełożonych.
Oficjalnego
zakończenia
Wyżsi przełożeni redemptoryści z Brazylii
naszego spotkania dokonał Generał
Zgromadzenia, o. Michael Brehl. Podziwialiśmy go, że zna nas wszystkich po
imieniu. Z wielką sympatią i optymizmem dokonał on podsumowania naszego
Spotkania, przemawiając w właściwym sobie języku „port-hiszpańskim”, aby
wszyscy mogli go zrozumieć. W swoim końcowym przemówieniu owianym
nadzieją i optymizmem, wyraził swoją pewność, że rozpoczęta restrukturyzacja
Zgromadzenia przyczyni się do wzrostu i udoskonalenia naszej posługi
misyjnej Ludowi Bożemu.
Z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękowaliśmy Zarządowi
Generalnemu za zorganizowanie i przeprowadzenie naszego Formacyjnego
Spotkania oraz wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się
do jego sukcesu.
Niech Maryja, nasza Matka Nieustającej Pomocy błogosławi nam nadal, a
św. Alfons oraz wszyscy święci i błogosławieni redemptoryści niech orędują
u Boga, aby nasze Zgromadzenie zawsze pozostało wierne głoszeniu Obfitego
Odkupienia Jezusa Chrystusa.

W uroczystość św. Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego
Salwador, 19 marca 2019
o. Roque Silva Alves CSsR
Superior Wiceprowincji Bahia
24
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ŚWIĘCENIA DIAKONATU
BR. MANUELA NOVAES DIAS CSSR
Dnia 6 kwietnia 2019 roku o Jesus da Lapa. Obecny był nasz
godzinie 19:00, w Sanktuarium Wiceprowincjał, o. Roque Silva
Dobrego Jezusa z Groty w Bom Alves, liczni ojcowie redemptoryści,
Jesus da Lapa, my redemptoryści i seminarzyści, siostry zakonne i
cała wspólnota kościelna naszego około półtora tysiąca wiernych. Byli
miasta, przeżyliśmy radosne chwile to przede wszystkim parafianie z
święceń
diakonatu
naszego miasta, gdyż
naszego
współbrata.
pielgrzymów było w
Dla nas redemptorystów
tym dniu stosunkowo
pracujących na misjach
mało.
Największą
zagranicznych, każda
grupę pielgrzymkową
uroczystość związana
stanowili
krewni
z drogą powołaniową
naszego
diakona
tutejszej
młodzieży
(tato Júlio, „druga
napawa radością i
mama”, z którą tatowdzięcznością Bogu.
wdowiec się ożenił,
Raduje się też jego
rodzeństwo) i rodacy,
rodzina oraz wierni,
którzy w liczbie ponad
widząc swojego syna i
czterdziestu
przybyli
rodaka otrzymującego
z miasta Macarani,
Diakon Manoel Novaes
święcenia.
Dla
odległego 520 km
starszych, polskich redemptorystów od Lapy. Uroczystość odbyła się
jest to motyw do dziękowania w Grocie M. B. Bolesnej z bogatą
Bogu, że mozolne duszpasterstwo oprawą liturgiczną, ozdobioną bardzo
powołaniowe i formacja seminaryjna pięknym śpiewem kilku osób.
wydają oczekiwane i wymodlone
Stosownie
do
tutejszego
zwyczaju, takie uroczystości są
owoce.
Z taką wdzięcznością Bogu i długie, dlatego nic dziwnego, że
radością uczestniczyliśmy w pięknej święcenia diakonatu (z 25-cio
celebracji święceń diakonatu naszego minutową homilią ks. biskupa) trwały
współbrata. Uroczystości liturgicznej dwie i pół godziny.
Nasz diakon jest już w wieku
przewodniczył ks. bp Joao Santos
Cardoso, ordynariusz diecezji Bom dojrzałym,
gdyż
jego
droga
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powołaniowa była szczególna. Ale
teraz, jako diakon decyduje się
pełnić swoją zasadniczą funkcję,
jaką jest organizowanie, ożywianie i
animowanie wspólnot kościelnych,
w służbie ubogim, opuszczonym
i wszystkim, którzy jeszcze nie
odnaleźli drogi do Boga.
Rys biograficzny Diakona
Diakon Manuel Novaes Dias
urodził się 6 grudnia 1986 roku w
południowej części stanu Bahia.
Jego rodzicami są Julio Fernandes
Dias i Darcy Novais Dias (zmarła w

Celebracja święceń diakonatu

1992 roku, gdy Manuel miał 6 lat).
Szkołę podstawową i średnią, którą
ukończył w 2006 roku, odbył w
mieście Macarani. W następnym roku
wstąpił do seminarium ojców i braci
Paulistów, w dalekim (około 3.000
26

km) stanie Rio Grande do Sul. Był tam
aspirantem przez jeden rok, po którym
przez dwa lata (2008-2009) odbywał
studia filozoficzne na Uniwersytecie
Filozoficzno-Teologicznym
księży
Jezuitów w Belo Horizonte.
Ponieważ jednak nie miał
przekonania do charyzmatu i celu
zgromadzenia Paulistów, wrócił w
rodzinne strony i zaczął pracować
jako nauczyciel. Będąc młodzieńcem
przygotowanym
w
sprawach
religijnych, zaangażował się w pomoc
duszpasterską w swojej parafii,
organizując i prowadząc wspólnoty
kościelne w mieście i na wioskach.
W międzyczasie zaznajomił
się z redemptorystami i w styczniu
2012 roku wstąpił do Seminarium
św. Gerarda w dzielnicy Pituaęu w
Salwadorze, aby ukończyć przerwane
studia filozoficzne. W 2013 roku
ukończył je na Instytucie Ojców
Benedyktynów w Salwadorze. W
2014 roku Manuel odbył nowicjat
w Goianii. Pierwsze śluby zakonne
w naszym Zgromadzeniu złożył
w styczniu 2015 roku. Jako
kleryk należący do Wspólnoty
Seminaryjnej
Redemptorystów
(Prowincji Rio de Janeiro) odbył
studia teologiczne na tym samym
Uniwersytecie
Filozoficzno
Teologicznym księży Jezuitów w
Belo Horizonte. Po ukończeniu
studiów teologicznych, odbył roczny
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staż duszpasterski w Bom Jesus da
Lapa. Włączył się też z wielkim
oddaniem do pomocy w prowadzeniu
Terapeutycznej
Wspólnoty
im.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dla uzależnionych od narkotyków
i alkoholizmu, którą od trzech lat
prowadzi Sanktuarium Dobrego
Jezusa z Groty. Ale przede wszystkim
włączył się w pomoc duszpasterską
i liturgiczną w Sanktuarium. Na
początku 2019 roku odbył tzw.
Drugi Nowicjat w Peru, gdzie wraz
z innymi klerykami z całej Ameryki
Łacińskiej przygotowywał się do

Święcenia prezbiteratu zaplanowane
są na Niedzielę Misyjną br. w jego
rodzinnej parafii w Macarani.
Po liturgicznej uroczystości
święceń diakonatu w Sanktuarium
miało miejsce skromne przyjęcie
na podwórzu naszego domu dla
współbraci, krewnych diakona, sióstr
zakonnych i dla reprezentantów
ruchów kościelnych i duszpasterstw
działających przy Sanktuarium.
Nie brakło też podopiecznych
diakona Manuela ze Terapeutycznej
Wspólnoty Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Diakon
Manuel
pozostaje nadal we
wspólnocie
przy
Sanktuarium Dobrego
Jezusa, zaangażowany,
jak
poprzednio,
w
duszpasterstwo
sanktuaryjne,
ubogacone
obecnie
Redemptoryści - uczestnicy Eucharystii święceń diakonatu
posługą
diakonatu,
a więc sprawowanie
ślubów wieczystych w Zgromadzeniu niektórych sakramentów, celebracja
Najświętszego Odkupiciela, które nowenn itd. Będąc bardzo cenionym
złożył dnia 24 lutego br. (o czym przez personel kierowniczy i przez
informowaliśmy w poprzednim odbywających terapię odwykową
mężczyzn, będzie kontynuował swoją
Biuletynie „Noticiario”).
Dnia 6 kwietnia 2019 roku, pracę we Wspólnocie Terapeutycznej.
otrzymując święcenia diakonatu,
Niech Dobry Jezus i Maryja mu
uczynił jeszcze jeden zdecydowany błogosławią!
krok na długiej drodze powołaniowej,
prowadzącej go do kapłaństwa.
Współbracia z Bom Jesus da Lapa
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WIELKOTYGODNIOWE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA
Sanktuaryjna Grupa Teatralna,
założona przed 25 laty, rozwija się i
udoskonala, pełniąc swoje zaszczytne

Oto Baranek Boży... (Chrzest w Jordanie)

zadanie
ewangelizowania
ludu
poprzez występy artystyczne.
Polscy redemptoryści od lat
siedemdziesiątych
podtrzymywali
tradycję współbraci holenderskich
(1956-1972) urządzania przedstawień
Męki Pańskiej, jakie odbywały na
podwyższeniu sanktuaryjnego ołtarza
polowego.
Początki działalności obecnej
grupy teatralnej były skromne, ze
względu na brak doświadczenia i na
małe możliwości techniczne. I tak
na przykład, bywały przedstawiane
sceny poszczególnych stacji Drogi
Krzyżowej na ulicach miasta (zwykle
na przyczepie dużej ciężarówki, żeby
były widoczne), którędy przechodziła
procesja modlących się wiernych.
W tamtych czasach urządzenie
28

prezentacji,
napotykało
na
problem
nagłośnienia
dla
poszczególnych aktorów, gdyż na
placu sanktuaryjnym uczestniczyły
zwykle tysiące wiernych. Obecnie
warunki
techniczne
pozwalają
na to, że całe przedstawienie jest
wcześniej nagrywane i aktorzy w
czasie przedstawienia odpowiednio
wypełniają swoją rolę (mimika, gesty,
ruchy...). Dlatego przygotowanie
takiego przedstawienia wymaga
wiele czasu i wysiłku.
Wielkie zasługi w prowadzeniu i
udoskonalaniu Grupy Teatralnej ma
o. Zbigniew Małolepszy, a obecnie

Kazanie Jezusa na Górze

o. Rosivaldo Motta. Korzystając z
fachowej pomocy dyplomowanych
specjalistów,
Misterium
Męki
Pańskiej, które jest inne każdego
roku, jest coraz doskonalsze. Aktorzy,
których jest około 130, ich rodziny
i cała miejscowa społeczność mają
wielką satysfakcję, że „tu u nas”,
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tak daleko od wielkich
zaplecze
techniczne,
środowisk miejskich,
dlatego katolickie stacje
możemy, dzięki naszym
telewizyjne (zwłaszcza
wysiłkom, przeżywać
redemptorystowska
z ludem Bożym Dzieło
TV
Aparecida)
Odkupienia
Jezusa
zadowolone są z jakości
Chrystusa.
przygotowanego
Prezentacja
materiału filmowego.
Nawiasem można
Misterium
Męki
Pańskiej w 2018 roku
dodać, że wspomniana
transmitowana
była,
TV Aparecida bardzo
por raz pierwszy na
chętnie
transmituje
całą Brazylię, przez
Msze
święte
i
katolicką TV Rede
inne
nabożeństwa
Jezus Ukrzyżowany
Vida.
Natomiast
Sanktuarium
w roku bieżącym Misterium Dobrego Jezusa, gdyż oglądalność
to nie odbyło się już na placu jest wówczas bardzo wysoka.
sanktuaryjnym, jak dotychczas, ale Sanktuarium Dobrego Jezusa jest
na polowej scenie widowiskowej, już bardzo znane i cenione w całym
od wschodniej strony wzgórza kraju. Dzięki swemu niezwykłemu
sanktuaryjnego,
wybudowanym pięknu naturalnemu zwraca na
w latach sześćdziesiątych przez
redemptorystów holenderskich (por.
strona 49 niniejszego Biuletynu).
Oprócz internetowej telewizji
sanktuaryjnej, również w tym roku
Misterium transmitowała na całą
Brazylię wspomniana telewizja Rede
Vida. Przygotowany został w tym
celu film, dostosowany do wymogów
Radosne spotkanie ze Zmartwychwstałym
telewizji. Film ten ubogacony jest
scenami z Ewangelii, jak Chrzest siebie uwagę całej Brazylii, a przez
Pana Jezusa, Kazanie na Górze, transmisje internetowe, również
w
typowym,
„sanktuaryjnym” innych zakątków świata.
otoczeniu.
Sanktuarium
posiada
ekipę
o. Rosivaldo Motta CSsR
specjalistów filmowych i dobre
(wolne tłumaczenie Redakcji)
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TRZECHLECIE TERAPEUTYCZNEJ WSPÓLNOTY
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Dnia 1 maja 2019 roku Wspólnota
Terapeutyczna im. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Bom Jesus
da Lapa obchodziła trzecią rocznicę

Członkowie Wspólnoty Terapeutycznej

dzieła. Inicjatywa otwarcia wspólnoty
terapeutycznej spotkała się z wielkim
poparciem społecznym w naszym
mieście; zorganizowana została grupa
ponad dwudziestu ochotników, która
zajęła się sprawą uposażenia domu
w niezbędne przedmioty. Właściciele
dużych sklepów oraz inne instytucje
okazały się hojne. Z upływem
czasu administracja Sanktuarium
Dobrego Jezusa, przy efektywnej
współpracy miejscowej społeczności,
prowadzi to dzieło już bez pomocy
redemptorystów z innych Prowincji.
Od półtora roku Wspólnotą
Terapeutyczną zajmuje się nasz
współbrat Manuel Novaes Dias

swojego istnienia. Codziennie, z
wielką satysfakcją konstatujemy, że
jest to przedsięwzięcie prawdziwie
redemptorystowskie, mające
na celu ocalić zdrowie i
życie
ludzi
najbardziej
potrzebujących
pomocy,
bo
opuszczonych
przez
społeczeństwo,
często
nawet przez swoją rodzinę,
gdy proces uzależnienia od
alkoholu lub/i narkotyków
dochodzi już do stanu
krytycznego.
Msza św. w trzecią rocznicę założenia Wspólnoty
Wspólnota ta powstała
dzięki
fachowemu
wsparciu (obecnie już diakon), który odbywając
współbraci
redemptorystów
z staż duszpasterski w Bom Jesus da
Kurytyby, którzy mieli już wieloletnie Lapa jest odpowiedzialny za formację
doświadczenie w prowadzeniu tego religijną (katechetyczną, modlitewną
30
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itp.) członków wspólnoty. Wiadomo km od miasta. Dom wybudowany
bowiem, że wymiar religijny stanowi w latach sześćdziesiątych przez
jeden z najważniejszych środków do holenderskiego brata redemptorystę
wyzbycia się nałogu.
(Leopoldo Goldenvijk) dysponuje
Celebracji Eucharystycznej z ośmiu małymi pokojami. Ustawiając
okazji trzeciej rocznicy działalności w nich łóżka piętrowe, może pomieścić
Wspólnoty przewodniczył ekonom szesnastu
członków wspólnoty.
Sanktuarium, o. Rosivaldo Motta Mężczyźni, którzy decydują się na
CSsR. Uczestniczyli w niej - odbycie terapii odwykowej pozostają
oprócz członków Wspólnoty - ich w tym domu przez 9 miesięcy, co daje
krewni, wolontariusze pomagający nadzieję na dobry rezultat terapii.
w prowadzeniu tego dzieła oraz Terapia ta bazuje na modlitwie, pracy
reprezentanci różnych instytucji w fizycznej i zdyscyplinowanym stylu
naszym mieście. Byli więc lekarze, życia wspólnotowego.
profesorowie, przedstawiciele władz
Mamy dwóch współpracowników
miejskich i powiatowych oraz wolontariuszy, którzy z wdzięczności
policji. Ich obecność odzwierciedla Bogu za uwolnienie się od nałogu,
zainteresowanie
społeczności i poparcie
dla tego dzieła.
Pokaźna
grupa
starszych chłopców i
mężczyzn zdołała się
uwolnić od nałogu
i wróciła do swojej
rodziny i do pracy,
której jako uzależnieni,
nie mogli wykonywać.
Dom Wspólnoty Terapeutycznej M. B. Nieustającej Pomocy
Wszystko to dokonało
się dzięki Bogu, Maryi, Matce pomagają bardzo efektywnie w
Nieustającej Pomocy oraz współpracy prowadzeniu Wspólnoty Matki Bożej
bardzo wielu dobrych ludzi.
Nieustającej Pomocy.
Wspólnota
Terapeutyczna
usytuowana jest na brzegu rzeki
o. Rosivaldo Motta CSsR
św. Franciszka, w gospodarstwie
(wolne tłumaczenie Redakcji)
sanktuaryjnym, w odległości 13
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O. WIESŁAW GROŃ CSSR
UHONOROWANY ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ
Dnia 23 kwietnia 2019 roku w
czasie sesji Rady Miejskiej i Powiatu
Bom Jesus da Lapa o. Wiesław Groń,
z jednogłośnym poparciem wszystkich
radnych, został odznaczony dyplomem
wdzięczności i gratulacji za wielkie
osiągnięcia w pracy charytatywnej

Odznaczenie o. Wiesława Groma

i społecznej w naszym mieście i w
całym powiecie.
O. Wiesław pracuje w Bom
Jesus da Lapa od około 20 lat, w
Sanktuarium Dobrego Jezusa i w
Parafii. Równolegle z intensywną
pracą duszpasterską, zaangażowany
jest w pracę społeczną, charytatywną
i administracyjną. Będąc ekonomem
Sanktuarium Dobrego Jezusa o.
Wiesław widział z bliska tragiczną
sytuację ubogich. Od niepamiętnych
czasów Sanktuarium Dobrego Jezusa i
dom redemptorystów „oblężone” były
przez proszących o jałmużnę ubogich,
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starców i kaleki. Wczuwając się w
ich sytuację, zaczął przeprowadzać
kampanię mającą na celu załatwienie
staruszkom emerytury, jaka im
przysługuje z racji wieku, a osobom
chorym renty. Sprawa wcale nie była
łatwa, gdyż potrzebował pokonać
bariery biurokracji. Wiele osób
podeszłych wiekiem nie posiadało
żadnych dokumentów osobistych,
dlatego „nie istnieli” dla biurokracji
państwowej. Byli też przewrotni
politycy, którzy ze złej woli utrudniali
staruszkom pozytywne załatwienie
sprawy emerytury lub renty. Mimo
napotykanych trudności, już po
pierwszym roku pracy administracyjnej
o. Wiesława w Sanktuarium, setki osób
otrzymywały, małą wprawdzie, ale
ciągłą zapomogę i nie potrzebowały już
prosić o jałmużnę. Podobnie wszyscy
staruszkowie w Domu Spokojnej
Starości otrzymali emeryturę lub rentę,
co ułatwiło prowadzenie Domu, w
którym przebywa około 50 osób.
Żeby zdać sobie sprawę, jak
skomplikowane
było
tutejsze
środowisko społeczne, wystarczy
przyjąć do wiadomości, że w
czasie, kiedy o. Wiesław zabiegał o
uzyskanie emerytury lub renty dla
potrzebujących, lekarz psychiatra
musiał przebadać około 200 osób
chorych psychicznie w mieście i w
okolicy Bom Jesus da Lapa, aby mogli
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0. TADEUSZ PAWLIK CSSR l|
WRÓCIŁ DO DOMU OJCA <i»i'TI«du

otrzymać rentę chorobową.
O. Wiesław i my - jego współbracia
- zdawaliśmy sobie sprawę, że nie
rozwiążemy problemu żebractwa przy
Sanktuarium, gdyż przyjadą żebrać
setki innych biednych z różnych
regionów kraju. Akcję tę o. Wiesław
prowadził przez wiele lat, korzystając z
pomocy innych osób zaangażowanych
w to dzieło. Kilka tysięcy nędzarzy,
chorych i upośledzonych umysłowo
uzyskało należną im pomoc ze strony
państwa. Dzięki niej posiadają już
inne, bardziej ludzkie warunki do
życia.
O. Wiesław prowadził również
duszpasterstwo na wioskach rozległej
parafii, gdzie ludzie cierpią na brak
wody. Trwająca pół roku susza (nasza
tropikalna „zima”), słona woda w
studniach, wielkie odległości od rzeki
św. Franciszka - wszystko to sprawiało,
że życie na wioskach było bardzo
trudne. O. Wiesław zorganizował
więc akcję budowy zbiorników na
wodę deszczową, według modelu
zatwierdzonego oficjalnie przez rząd,
mające pojemność 16.000 litrów.
Akcja o. Wiesława była szeroko
rozbudowana;
uzyskał
pomoc
finansową na ten cel nie tylko w
Brazylii, ale również w dalekich
krajach (Hiszpania, Polska, Niemcy).
Dzięki temu powstało bardzo wiele
zbiorników przy domach. Gotowe
zbiorniki rejestrowane były oficjalnie
w powołanej w tym celu instytucji
państwowej; właściciele otrzymywali

odpowiednie środki chemiczne, aby
woda utrzymywała się w dobrym
stanie przez wiele miesięcy. Ściśle
numerowane zbiorniki monitorowane
są przez satelitę.
Będąc proboszczem o. Wiesław
prowadził duszpasterstwo młodzieży,
mające na celu nie tylko uświadomienie
religijne i zaangażowanie w życie
wspólnot kościelnych, ale również,
aby uchronić młodzież od zażywania
narkotyków. A uzależnionych już od
narkotyków kierował do zakładów
terapeutycznych (odwykowych).
O. Wiesław Groń przeszedł do
historii miasta i diecezji Bom Jesus da
Lapa jako autor projektu i budowniczy
monumentalnej katedry w centrum
miasta. Jak informowaliśmy przy
innych okazjach, budowa kościoła
katedralnego pod wezwaniem Matki
Bożej Szkaplerznej rozpoczęta została
w 2003 roku. Ze względu na środki
finansowe prowadzona jest ona w
powolnym tempie.
Te motywy skłoniły władze
powiatowe i miejskie do okazania o.
Wiesławowi uznania i wdzięczności
za dokonane dzieła. Przy okazji
podkreślono ogrom pracy religijnej,
społecznej
i
charytatywnej
dokonanej przez polskich misjonarzy
redemptorystów.

Redakcja
(na postawie artykułu o.
Stanisława Wilczka CSsR)
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PIĄTA PIELGRZYMKA “RÓŻAŃCA MĘŻCZYZN”
W SANKTUARIUM BOM JESUS DA LAPA
Po raz piąty Sanktuarium Dobrego
Jezusa gościło wielotysięczną rzeszę
mężczyzn należących do zrzeszania
„Różaniec Mężczyzn”. Ten kościelny

obsługi tegorocznej pielgrzymki,
do Sanktuarium przybyło około

Błogosławieństwo pielgrzymów

Wejście pielgrzymów do Groty

ruch zatacza w Brazylii coraz szersze
kręgi i postrzegany jest jako tchnienie
Ducha Świętego na nasze czasy, aby
zbliżyć mężczyzn - bardzo często
stroniących od praktyk religijnych do Kościoła.
Grupy pielgrzymów, w większości
bardzo duże, przybyły z różnych
stanów brazylijskich. Najwięcej
ich było z naszego stanu Bahia,
ale były również ze stanów Minas
Gerais, Maranhao, Goias i ze stolicy
Brasilii. Według
organizatorów
34

6.500 mężczyzn z różnych diecezji,
parafii i wspólnot kościelnych.
Tematem tegorocznej pielgrzymki
było zdanie: „Gdy mężczyzna modli
się z wiarą, spotyka się z Jezusem i
codziennie uczy się od Niego, jak ma
postępować”.
Miejscowa, duża i dynamiczna
grupa
Różańca
Mężczyzn,
działająca
przy
Sanktuarium,
była
odpowiedzialna
za
organizację i sprawną realizację
ustalonego programu pielgrzymki.
Koordynatorem organizacyjnym był
pan Hamilton Duda.
Program pielgrzymki rozpoczął
się w piątek, 10 maja 2019 roku,
o godzinie 18:00 w oddalonym od
Sanktuarium około 1 km kościele
św. Józefa. O. Stanisław Wilczek,
kierownik
duchowny
Różańca
Mężczyzn w naszym mieście,

Biuletyn Informacyjny “Noticiario” Nr 119 Kwiecień - Czerwiec 2019 r.

serdecznie
powitał
przybyłych
pielgrzymów i rozpoczęła się
procesja różańcowa ulicami miasta.
W ważniejszych miejscach pochód

Uczestnicy pielgrzymki od strony ołtarza

zatrzymywał się, aby rozważać
tajemnicę, odmawiając dziesiątkę
różańca. Po przyjściu na plac
sanktuaryjny odbyło się powitanie
Dobrego Jezusa w wędrownym
Wizerunku,
okolicznościowe
przemówienie i błogosławieństwo
zebranych
bardzo
licznie
pielgrzymów.
Sobotni dzień 11 maja rozpoczął
się wcześnie. O szóstej rano
została odprawiona uroczysta Msza
święta na placu sanktuaryjnym,
transmitowana na całą Brazylię przez
redemptorystowską TV Aparecida.
Eucharystii
przewodniczył
o.
Stanisław Wilczek, a kazanie
okolicznościowe wygłosił kustosz
sanktuarium o. Joao Batista. Ks. bp
Joao Cardoso, ordynariusz naszej
diecezji, któremu przysługiwał ten

zaszczyt, był wówczas nieobecny;
brał udział w Konferencji Episkopatu
Brazylii w Itaici (Sao Paulo).
Po Mszy świętej miejscowe
ugrupowania Różańca Mężczyzn i
Różańca Kobiet (bo takie również
mamy) zaoferowały pielgrzymom
śniadanie: kawę, ciasto na słono
i na słodko, „góry” bananów. W
taki braterski sposób pielgrzymi
zostali ugoszczeni, choć w praktyce,
ponieważ było ich tysiące, śniadanie
to było raczej symboliczne, ale miało
swoją wymowę.

Pielgrzymi od strony wejściowej
do Groty M. B. Bolesnej

W tym dniu, animowanie
i
prowadzenie
programu
pielgrzymkowego powierzone było
naszemu współbratu, diakonowi
Manuelowi.
Zasadnicza
część
programu odbyła się w Grocie
Matki
Bożej
Osamotnionej
(Soledade), mieszczącej kilka tysięcy
pielgrzymów. O godzinie 8:30 miała
miejsce prezentacja większych grup
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pielgrzymów. Wiele z nich, zwykle
ubrani w piękne, kolorowe koszulki,
przyjechało z transparentami, żeby
wszyscy z daleka mogli widzieć skąd
przybyli.
Po tej prezentacji miała miejsce
pierwsza konferencja, którą wygłosił

Spotkanie Różańca Mężczyzn
(ojcowie Wilczek i Joào Batista)

pan Mario Silva, na temat: „Zrzeszenie
Różańca Mężczyzn według wskazań
Konferencji Biskupów w Brazylii” .
Następną konferencję wygłosił pan
Ocimar Celestino, który rozwinął
temat: „Różaniec Mężczyzn i jego
posłannictwo w Kościele”. Trzecią
konferencję przed przerwą obiadową
przeprowadził wikariusz generalny
naszej diecezji, ks. Vanderley, na
temat: „Zadania ewangelizacyjne
męskich ruchów kościelnych”.
O godzinie 14:00 rozpoczęła
się popołudniowa część programu.
Otworzyła ją konferencja wygłoszona
przez o. Stanisława Wilczka, w
której omówił temat tegorocznej
pielgrzymki: „Gdy mężczyzna modli
się z wiarą, spotyka się codziennie z
36

Jezusem i uczy się od Niego, jak ma
postępować”.
Następnym punktem programu,
o godzinie 15:00, była piękna,
ubogacona uczestnictwem tysięcy
mężczyzn, modlitwa różańcowa.
Na
zakończenie
celebracji
kustosz Sanktuarium, o. Joao Batista,
podziękował pielgrzymom za tak
liczne przybycie i za świadectwo
wiary. Wyraził również uznanie
organizatorom
pielgrzymki
za
sprawny przebieg tego szczególnego
spotkania mężczyzn z Dobrym
Jezusem i Maryją w naszym
Sanktuarium.
Zostało jeszcze przeprowadzone
losowanie
pokaźnej
ilości
pamiątek z Sanktuarium dla grup
pielgrzymkowych.

Diakon Manoel
z koordynatorami Pielgrzymki

Ustalono
również,
że
6.
Pielgrzymka Różańca Mężczyzn
odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2020
roku.
o. Stanisław Wilczek CSsR
(wolne tłumaczenie - Redakcja)
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PIĘKNO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA
1. NIEZWYKŁE WZGÓRZE SANKTUARYJNE
My
redemptoryści
mamy
ogromny przywilej - łaskę Bożą,
by pracować w Sanktuarium
Dobrego Jezusa z Groty, które
mieści się w niezwykłym skalistym
wzgórzu. Mimo, że
mijają lata, zawsze
można
odkrywać
nowe zakątki i nowe,
niespostrzeżone
przedtem osobliwości
natury.
Z
powodu
niedostępnych skał,
przepaści, rozpadlin
i uzbrojonej w kolce
roślinności, znaczna
część wzgórza nie
jest jeszcze dokładnie
rozpoznana,
ani
sfotografowana
w
swoich
uroczych
zakątkach.
Ani
mieszkańcy
Lapy,
ani tym bardziej
pielgrzymi i turyści
nie znają jeszcze
wielu
bardzo
malowniczych miejsc. Nie znają
jeszcze wszystkich grot skalnych.

Sanktuaryjne wzgórze jest
skalistym blokiem z wapienia,
mającym bez mała 2 km obwodu.
Jest szerokie na 400 m, długie
na 800 m i wysokie na 93 m nad

poziom rzeki św. Franciszka.
Według teorii bazującej na
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paleontologii,
przed
setkami
tysięcy lat, istniało wewnątrz
lądu, w obecnej dolinie rzeki św.
Franciszka morze wody słodkiej.
Wody tego zbiornika wyrzeźbiły
niezliczoną ilość piramidalnych
wieżyczek, grot, rozpadlin, które
stanowią niezwykle uroczy widok.
Stając na szczycie wzgórza
możemy podziwiać piękno skał.
Mimo, że ziemi tam nie ma, to
jednak w szczelinach skalnych rosną

Wnętrze Groty Dobrego Jezusa

drzewa, krzewy i kaktusy kwitnące
na różowo w porze deszczowej.
Wśród flory walczącej o
istnienie w tych szczególnych
warunkach, żyją różne gatunki
drobnych zwierząt: małe małpki,
sarue (rodzaj tchórza), zdziczałe
koty, żmije, nietoperze, jaszczurki,
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nie mówiąc o ptakach dużych i
małych.
W okresie pielgrzymkowym
w rozpadlinach skalnych ludowi
śpiewacy i domorośli poeci opiewają
niezwykłe piękno sanktuaryjnego
wzgórza, dziękując Bogu Stwórcy.
Na wzgórzu spotykamy wiele
skał, które uderzone niedużym
kamieniem wydają metaliczny
dźwięk, jakby dzwonu. Ponieważ
erozja wymyła mniej trwałe części
skał, niektóre z nich
znajdują się słabo oparte o
podłoże i dlatego, uderzone
kamieniem
drgają,
wydając
metaliczny
dźwięk. Jest to piękna
oprawa i uzupełnienie
dla
tej
wspaniałej
katedry Dobrego Jezusa.
Nie mogło zabraknąć
„dzwonów”
w
tak
wspaniałej świątyni!
W pewnym miejscu na
wzgórzu znajduje się tzw.
„Kaplica Trzech Dzwonów”. Każda
z trzech skał, stojących obok siebie,
wydaje inny, miły dźwięk - istny
hymn chwały dla Boga Stwórcy.
Niektóre z grot dostosowane
zostały do kultu religijnego lub
udostępnione do zwiedzania, ale
istnieje jeszcze szereg innych grot,
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które znajdują się w swojej formie sanktuaryjne się rozpada i za
oryginalnej, czekając na wykonanie sto tysięcy lat będzie już nie do
odpowiednich prac, na instalację poznania.
elektryczną itp.
Najważniejszą grotą jest Grota
W
2002
roku
nasza Dobrego Jezusa, w której od 328 lat
sanktuaryjna ekipa duszpasterska, czczony jest Cudowny Wizerunek
planując wydanie przewodnika Dobrego Jezusa Ukrzyżowanego.
tury stycznego,
dokonała
pomiaru
wszystkich znanych
grot
i
ścieżek
prowadzących
na
wzgórze.
Była
to
jednak
praca
niedoskonała.
Dopiero
dzięki
staraniom
administratora
sanktuarium,
o.
Zbigniewa
Grota M. B. Bolesnej w czasie nabożeństwa
Małolepszego,
w
2003 roku ekipa speleologów z Sao Może w niej uczestniczyć w
Paulo dokonała profesjonalnych nabożeństwach
około
tysiąca
badań i pomiarów, sporządzając osób. W XX wieku dokonano prac
dokładne mapy poszczególnych adaptacyjnych w innych naturalnych
grot. Niektóre z nich zamieszczamy grotach, jak Grota Matki Bożej
na następnych stronach niniejszego Bolesnej
(„Osamotnionej”)
Biuletynu.
mieszcząca około trzech tysięcy
Kierownik ekipy speleologów wiernych. Potem przyszła kolej
po zakończeniu pracy przedstawił na inne, obszerne groty, których
nam jej rezultaty. Rozpoczynając jest kilkanaście, rozlokowanych ze
przemówienie
przekazał
nam wszystkich stron wzgórza.
„smutną wiadomość”, że wzgórze
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2. GROTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W skalistej górze sanktuaryjnej
Dobrego
Jezusa
oprócz grot
najważniejszych, a mianowicie Groty
Dobrego Jezusa i groty Matki Bożej

m x 9 m). Została ona oddana
do użytku religijnego jeszcze za
redemptorystów
holenderskich
(w latach sześćdziesiątych XX

GROTA
ZMARTWYCHWSTANIA

Właściwa grota, gdzie
znajduje się ołtarz i pierwsze
rzędy ławek jest nieduża, ma
około 23x9 m.
0

5

10 m

Osamotnionej (Soledade) znajduje
się wiele innych, przepięknych,
oryginalnych grot, z których niektóre
dostosowane są do kultu religijnego,
a inne znajdują się w stanie
oryginalnym.
Redemptoryści, odpowiedzialni
za
administrację
sanktuaryjną,
wprowadzali i nadal wprowadzają
ulepszenia,
jak
wyrównanie
podłoża, czy też założenie instalacji
elektrycznej w grotach niemających
dostępu światła naturalnego.
Bardzo szczególna jest Grota
Zmartwychwstania
Pańskiego
znajdująca się od strony zachodniej
wzgórza. Jest ona niewielka (20

Otoczenie Groty
Zmartwychwstania Pańskiego

wieku), którzy mieli niezwykły
zmysł artystyczny i praktyczny, aby
wprowadzać ulepszenia i adaptacje w
sanktuarium.
Na środku groty wybudowano
kamienny ołtarz, na który pada
światło słoneczne przez naturalny,
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duży otwór skalny, przez który można
obserwować błękit nieba.
U wejścia do groty zwisa
gigantyczna skała, mająca kształt
„ręki Boga”, która wskazuje na ołtarz,
miejsce ofiary
Eucharystycznej
Jezusa Chrystusa.

dnia, mimo tropikalnego upału.
Niestety z upływem czasu drzewa
uschły; dotknął je nieubłagany
proces degradacji środowiska i
postępu „pustyni” w całym północnowschodnim regionie Brazylii.
Jeszcze przed kilkudziesięciu
laty w czasie ulewnych deszczów,
w grocie gromadziła się woda,
zalewając całkowicie ołtarz i kilka
rzędów kamiennych ław. Ale w ciągu
kilku dni spływała przez podziemne
szczeliny skalne. Ponieważ jednak

W’aceciwa Grota Zmartwychwstania

Przed wejściem do groty ojcowie
holenderscy wybudowali kamienne
ławy, na których może usiąść ponad
tysiąc osób. Jest to więc, jakby
świątynia polowa na celebracje
sanktuaryjne.
Na
wysokości
kilkunastu
metrów, z prawej strony wejścia do
groty, umieszczono spiżową figurę
Chrystusa
Zmartwychwstałego,
naturalnej
wielkości,
bardzo
oryginalną, podobnie jak oryginalne
są inne figury spiżowe w Sanktuarium,
których wykonawcą był artysta z Rio
de Janeiro - Diocleciano Oliveira.
W dawnych latach rozłożyste
drzewa osłaniały kamienne ławy
umożliwiając celebracje w ciągu

Otwór nad ołtarzem
w Grocie Zmartwychwstania

intensywny ruch pielgrzymkowy
odbywa się w suchej porze roku,
dlatego nie było obawy o zatopienie
groty.
Grota ta służyła na spotkania
rodzin (nauki stanowe dla małżeństw)
i młodzieży. Oddalona jest od placu
sanktuaryjnego około 150 m. Dlatego
miejsce to jest spokojne, sprzyjające
tego rodzaju zgromadzeniom. Zwykle
po Mszy świętej w Sanktuarium
zapraszało się małżeństwa lub
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młodzież i ze śpiewem (z przenośnym
głośnikiem) cała grupa stu lub kilkuset
osób szła do groty Zmartwychwstania
na swoje spotkanie.
Przed
kilkunastu
laty
zaprowadziliśmy
zwyczaj

Wierni uczestniczący w Eucharystii

odprawiania w tej grocie Mszy
świętej rezurekcyjnej, na zakończenie
uroczystej procesji przez miasto.
Zwyczaj ten nie utrwalił się ze
względu na brak miejsca. Obecnie w
procesji tej uczestniczy kilkutysięczna
rzesza parafian, dlatego Msza

święta odprawiana jest na placu
sanktuaryjnym.
Wzgórze i groty należą nie
tylko do wiernych miejscowych i
do pielgrzymów. Należą też one do
naturalnych „właścicieli”, jakimi
są między innymi dzikie króliki,
niewielkie małpki, sępy trzymające
„straż sanitarną” w całej okolicy,
gdyż żywią się padliną. Często dają
znać o sobie pszczoły, gnieżdżące się
w głębokich rozpadlinach skalnych.
W niektórych rozpadlinach nad grotą
Zmartwychwstania widoczne bywają
z daleka plastry miodu, ale ponieważ
znajdują się one na wysokości
kilkudziesięciu metrów, wybieranie
miodu jest bardzo utrudnione.
Pszczoły już wiele razy „okazały
niezadowolenie”
z
obecności
ludzi; były wypadki, że rój pszczół
zaatakował gromadzonych wiernych,
do tego stopnia, że niektórzy z nich
trafili do szpitala.

NOWY WYSTRÓJ GROTY ZMARTWYCHWSTANIA
Poprzednia
administracja
sanktuarium, a mianowicie o.
Devaldo Menez - kustosz i o.
Rosivaldo Motta - ekonom, starali
się wprowadzać ulepszenia w
poszczególnych grotach. I tak w
2015 roku została uporządkowana
z artystycznym gustem sala wotów
dziękczynnych znajdująca się w głębi
42

groty Matki Bożej Osamotnionej
(Soledade). Są to tysiące zwykłych,
prostych przedmiotów, jak ręce, nogi,
głowy itp. wykonane z drzewa, setki
kul inwalidzkich, jako dziękczynienie
za uzdrowienie, domki (wielkości
zabawek) również z drewna, jako
dziękczynienia za postawienie domu.
Wszystko tam jest, co tylko można
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sobie wyobrazić! Trzeba było to
wszystko dowartościować, gdyż
każdy przedmiot posiada piękną,
wzruszającą historię płynącą z wiary!
Równocześnie, dzięki wykonaniu

tych prac uporządkowano sąsiednią
Grotę św. Gerarda.
W
2016
roku
przyszła
kolej
na
zagospodarowanie
Groty
Betlejemskiej,
doprowadzając
do
skutku
plan
poprzedniego ekonoma,
o.
Małolepszego,
umieszczając w niej
wielkie (dwumetrowe)
figury
szopki
betlejemskiej
W
2018
roku
prowadzone zostały prace w Grocie
Zmartwychwstania
Pańskiego.
Oddajemy głos ekonomowi o.
Rosivaldo:
Dlaczego właśnie ta grota

zasługuje
na
przeprowadzenie
ulepszeń? Czynimy to z pobudek
płynących z wiary. Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa to największe
wydarzenie w historii zbawienia
ludzkości. Nic nie miałoby sensu,
gdyby Dobry Jezus, nasz Odkupiciel,
nie zwyciężył śmierci i nie
zmartwychwstał trzeciego dnia!
Dlatego chcemy, żeby pielgrzymi
nawiedzającGrotę Zmartwychwstania
przeżywali duchowe spotkanie z
Jezusem Zmartwychwstałym.
W tym celu umieściliśmy w
grocie trzy duże figury: Jezusa
Zmartwychwstałego, Anioła (również
naturalnej wielkości) trzymającego
tekst Ewangelii o Zmartwychwstaniu

Celebracja Eucharystyczna w Grocie

oraz w niedużej odległości figurę
Maryi Wniebowziętej, radującej
się zmartwychwstaniem Jej Syna i
swoim własnym zmartwychwstaniem
i wniebowzięciem.
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3. GROTA BETLEJEMSKA - NARODZENIA PANA JEZUSA
Wychodząc
z
Groty
Zmartwychwstania Pańskiego na
wąską ulicę nazywaną szumnie aleją
Ks. Prałata Turibio Vilanova, w

ma mniej niż 3 metry. W miarę
wchodzenia do jej wnętrza staje się
coraz wyższa, z całym swym pięknem
naturalnym. Grota razem z wąskimi

Miejsce Żłóbka

GROTA BETLEJEMSKA
W SANKTUARIUM DOBREGO JEZUS A Z GROTY

Grota Betlejemska razem z wąskimi
krytarzami liczy około 80 m długości i
średnio 20 m szerokości. Wjej części
najszerszej ustawione są figury Żłóbka.

odległości około 400 m, dochodzimy
do innej, pięknej groty, zwanej
Betlejemską. Znajduje się ona na
północnym krańcu wzgórza, tuż przy
centralnej, przelotowej alei w mieście
(aleja Manoel Novaes).
Wejście do groty jest szerokie w
pierwszym odcinku, ale jest niskie,

korytarzami ma około 80 m długości
i około 20 m szerokości.
Długo znajdowała się ona w
swoim stanie naturalnym. Dopiero
ojcowie i bracia redemptoryści
holenderscy, którzy pracowali w
Sanktuarium od 1956 roku, wykonali
wstępne prace przygotowawcze, by
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ułatwić jej zwiedzanie i dostosować
ją do kultu religijnego. Prace te
wykonano w 1965 roku. Można było
wówczas ją zwiedzać i podziwiać

Dawne wejście do Groty Betlejemskiej

jej piękno naturalne - dzieło
Boga-Stwórcy, który przez prawa
natury przygotował to niezwykłe
Sanktuarium - Dom Boży i Bramę do
Nieba, z błogosławieństwem Dobrego
Jezusa i Jego Matki Bolesnej.
Przewodnik po Sanktuarium
pisany w latach sześćdziesiątych
zamieszcza następujący opis Groty
Betlejemskiej w Bom Jesus da Lapa:

Wchodząc do tej groty, ze
świecami w rękach, przechodzimy
przez długi, ciemny korytarz, na
końcu którego otwiera się przed
nami obszerna grota, do której przez
wąską, prostopadłą szczelinę skalną
wkradają się promienie słoneczne.
Przychodzi nam na myśl biblijny opis
o świetle z wysoka, które oświeca
lud żyjący w ciemności... W miejscu,
gdzie padają promienie, umieszczone
są piękne figury szopki betlejemskiej.
W Grocie panuje nastrój tajemniczy,
mistyczny, zwłaszcza, gdy wchodzimy
tam ze świecami. Jezus rodząc się w
Grocie Betlejemskiej, przyszedł na
świat, aby „rozproszyć ciemności,
gdyż jest On światem, które ogarnia
każdego człowieka. (Por. J 1.8).
Niestety, z biegiem lat piękne
figury szopki zostały zniszczone
przez wandali.
Nadszedł jednak czas na
wykonanie prac i dostosowanie
groty do kultu religijnego. Już o.
Zbigniew Małolepszy w czasie,
gdy był ekonomem sanktuaryjnym,
nosił się z zamiarem dokonania prac
renowacyjnych w grocie. Zakupił
on cały zestaw figur do szopki (2 m
wysokości), które w okresie Bożego
Narodzenia ustawiane były na
placu sanktuaryjnym. W związku z
przenosinami, nie zdołał on wykonać
swojego planu do ustawienia na stałe
figur w grocie Betlejemskiej, by
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pielgrzymi przez cały
prace. W wypadku
rok mogli podziwiać
szopki w grocie
i modlić się przy
Betlejemskiej całą
żłóbku Jezusa.
pracę
powierzono
Dokonali
tego
miejscowemu
jego
brazylijscy
artyście,
który
następcy
i
od
według
swojego
“widzi-mi-się”
2016 roku mamy
wspaniałą, naturalną
zbudował masywne
szopkę w Grocie
ruiny domu i tam
Betlejemskiej,
ustawił żłóbek z
która jest jeszcze
Dzieciątkiem Jezus,
jedną atrakcją dla
Maryją i Józefem,
pielgrzymów
i
jak gdyby Jezus nie
turystów.
narodził się w grocie,
Dawne wejście do Groty Betlejemskiej
Figury szopki lecz na ruinach jakieś
kompletny zestaw
budowli.
(nawet z wielbłądem) - ustawione
Ponieważ przez cały rok
zostały w najszerszej części Groty pielgrzymi i turyści są obecni
(zobacz mapę), gdyż jest ona w Sanktuarium, dlatego Grota
przestrzenna, jakby była stworzona w Betlejemska zawsze jest dostępna
tym celu.
do zwiedzania i do modlitwy. Po
oddaniu groty do kultu religijnego,
jak informowaliśmy w poprzednim
Biuletynie (nr 118), po raz pierwszy
została w niej odprawiona Mszą
święta, na Boże Narodzenie 2018 roku.
Celebrował ją o. Stanisław Wilczek.
Jak widzimy na zamieszczonej mapie,
grota jest bardzo nieregularna, co
utrudnia uczestnictwo wielkiej grupy
wiernych. Przy żłóbku uczestniczyło
Msza św. w Grocie Betlejemskiej
(o. Wilczek)
we Mszy świętej około stu osób,
inne już stały w przyległym, wąskim
Zawsze można znaleźć jakieś korytarzu skalnym.
„ale...” i kwestionować dokonane
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4. GROTA ŚWIĘTYCH MECZENNIKÓW ZWANA TEŻ
„GROTĄ CUDOWNEJ WODY”
Od wschodniej strony Wzgórza,
w odległości około 150 m od
Groty Betlejemskiej, napotykamy
na niewielki wąwóz, przez który

z odkrytych we wzgórzu Dobrego
Jezusa.
Grota nie ma dostępu światła
dziennego, dlatego przez dziesiątki

Cudowna Woda

GA JTA DOS MARTIRES |

/

E DA AcUA DE MILAGRES ’

Brama
wejściowa
do Groty
św.

Nfazsiitów

GROTA ŚWIĘTYCH MĘCZANNIKÓW
(Grota „Cudownej Wody”)

Podziemna grota pod wzgórzem sanktuaryjnym liczy ponad 120 m długości i w
centralnym odcinku 46 m szerokości.
Prowadzi do niej jedyne, ciasne wejście.
0

5

10 m

wchodzi się do podziemnej Groty
Świętych Męczenników. Grota ta jest
olbrzymia, ma około 120 m długości.
Schodząc coraz głębiej napotykamy
na wielkie stalaktyty, największe

lat pielgrzymi poszukujący cudownej
wody wchodzili do groty ze świecami,
stąd też trudno było podziwiać jej
naturalne piękno. Pierwszą instalację
elektryczną założono w 2005 roku,
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dzięki której zwiedzanie groty jest o
wiele łatwiejsze.
Naturalne wejście do groty na
odcinku kilkunastu metrów było tak
ciasne i niskie, że wymagało wiele

Otoczenie Groty św. Męczenników
wysiłku i odwagi, aby je pokonać.
Dlatego staraniem o. Małolepszego
wykonano u wejścia do groty szereg
prac, między innymi poszerzono i
podniesiono otwór wejściowy do
groty. Zainstalowano również bramę
wejściową, która jest otwarta w
określonych godzinach, aby uniknąć
schadzek nieproszonych „gości”.
Grota posiada wiele ciekawych

obiektów naturalnych, jak na
przykład wielkie płyty z kamienia
przeźroczystego jak szkło. Wchodząc
w głąb groty, otwiera się obszerna
przestrzeń (21 m x 46 m), która
przypomina arenę w starożytnym
Rzymie,
na
której
pierwsi
chrześcijanie oddawali swoje życie
za wiarę w Jezusa Chrystusa. Stąd
ojcowie redemptoryści holenderscy
nazwali
ją
Grotą
Świętych
Męczenników.
Na końcu groty znajduje się
stawek z wodą, którą pielgrzymi
uważają za cudowną. Pragnieniem
wielu pielgrzymów jest zaczerpnąć
wody, aby zabrać ją do domu dla osób
chorych, dla staruszków, którzy już
nie mogą odbyć pielgrzymki.
Woda ta ma połączenie z rzeką
św. Franciszka, dlatego jej poziom
zmienia się stosownie do poziomu
wody w rzece. W czasie wielkich
powodzi (1949, 1979 i 1992) cała
grota wypełniła się wodą.
Uświadamiamy
pielgrzymów,
żeby nie pili tej wody bez
przegotowania, bo jest to zwyczajna
woda z rzeki.
Grota ta, to jeszcze jeden zakątek,
który mówi o wielkości, mądrości
i dobroci Stwórcy. Zamieszczona
mapka groty ma swoją wymowę.
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5. SCENA WIDOWISKOWA U STÓP WZGÓRZA
Redemptoryści
holenderscy, którzy dokonywali wiekopomnych
którzy obsługiwali Sanktuarium ulepszeń w grotach, by dostosować
Dobrego Jezusa przez szesnaście je do kultu religijnego, nie mieli
wystarczających
środków
lat (1956-1972) mieli szeroką wizję już
jego rozwoju. Mieli również wielki finansowych na ten cel. Misteria
zmysł artystyczny i zamiłowanie do Męki Pańskiej, już nie takie okazałe,
pracy mającej na celu stworzenia odbywały się na placu sanktuaryjnym.
z Sanktuarium wielkiego centrum Wielka scena widowiskowa nie była
ewangelizacyjnego.
Niezwykły już używana.
urok wzgórza i grot sprzyjał ich
Gdy w 1972 roku przybyli
polscy redemptoryści, aby zastąpić
chwalebnym zamiarom.
Jednym z wymiarów pracy holenderskich współbraci, wielkie
artystycznej, mającym na celu
ewangelizację
pielgrzymów,
był teatr z dziesiątkami aktorów.
Każdego roku w Wielkim
Tygodniu urządzali Misterium
Męki Pańskiej, które urządzali
również w czasie największego
napływu
pielgrzymek
na
początku sierpnia.
W tym celu w 1961 roku
wybudowali
monumentalną
scenę
widowiskową,
ze
('"W
wschodniej, bardzo uroczej
strony wzgórza. Wybudowali
Monumentalna scena widowiskowa
również kamienną, stylową
wieżę - zaplecze techniczne. Misteria Męki Pańskiej pozostawały
Przez szereg lat odbywały się tam tylko we wspomnieniach dawnych
przestawienia. Pracę tę promował aktorów.
i udoskonalał ówczesny kustosz
W Przewodniku po Sanktuarium
Sanktuarium o. Teofanio Stallaert. z początku lat sześćdziesiątych,
Niestety z czasem, gdy jego zabrakło, autorstwa
jednego
z
ojców
sytuacja się zmieniła. Redemptoryści, holenderskich czytamy:
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Na całość obiektu przeznaczonego
na przestawienia teatralne składają
się dwie sceny szerokości około
20 m. Scena zasadnicza posiada
cztery pięciometrowe kolumny, które
podtrzymują horyzontalną belkę. W
głębi głównej sceny, znajdują się trzy
pomieszczenia dla aktorów.
W głębi, za całym głównym
kompleksem teatralnym, gdzie odbywa
się zasadnicza akcja przed skazaniem
Pana Jezusa na śmierć, z lewej strony
znajduje się Ogród Oliwny i druga
część kompleksu widowiskowego,
a mianowicie wyjście pochylnią na
wysokość 13 m, którędy odbywa się
Droga Krzyżowa Jezusa. Obszerne
miejsce na tej wysokości wzgórza
umożliwia ustawienie trzech krzyży i
grupy aktorów.
Kilka metrów niżej znajduje
się załom skalny (niewielka grota),
służąca na złożenie zdjętego z
krzyża ciała Jezusa. Tam też ma
miejsce scena Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa, przedstawiana na
zakończenie Misterium.
Ojcowie holenderscy zadbali,
żeby cały ten obiekt teatralny był
praktyczny i na wysokim poziomie
artystycznym.
Dlatego
projekt
i wykonie prac oddali w ręce
inżynierów i architektów z naszego
stanu Bahia i ze stanu Minas Gerais
(m.in. dr Luciano Amadee Peret,
profesor Instytutu Sztuk Pięknych w
50

Belo Horizonte). Ale duszą całej tej
inwestycji był o. Teofanio Stallaert misjonarz-artysta.
Minęły
dziesiątki
lat
bezużyteczności
tego
obiektu,
ale dzięki staraniom kustosza
Sanktuarium,
o.
Zbigniewa

Scena u stóp pięknego Wzgórza

Małolepszego, w 2004 roku dokonano
reformy i udostępniono go na
imprezy kulturalne naszego miasta.
Od czasu do czasu odprawiane są tam
uroczystości religijne.
W tym roku wielkie Misterium
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
nie odbyło się na placu sanktuaryjnym,
jak w poprzednich latach, ale właśnie
w miejscu uświęconym tradycją ojców
redemptorystów holenderskich.
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6. GROTA ŚW. FRANCISZKA
Grota św. Franciszka znana była
od dawna, ale z czasem, ze względu
na swoje niskie położenie, wejście do
niej zostało zasypane. Urządzono tam
skład gruzów. Niestety mieszkańcy
Lapy dawnych czasów byli bardzo
prymitywni i nie dbali o zachowanie
naturalnego
piękna wzgórza
sanktuaryjnego.
Co
więcej,
św.
urządzili z jednej
strony wzgórza
kamieniołom,
dynamitując
skały na budowę
fundamentów
swoich
domów. Był to
okres,
kiedy
Sanktuarium
obsługiwał jeden
kapłan, który przez wiele miesięcy
objeżdżał konno, setki kilometrów, z
posługą duszpasterską ludu zupełnie
opuszczonego religijnie. Nie mógł
więc dopilnować wszystkiego.
A oto opis groty św. Franciszka
według
wydanego
w
latach
sześćdziesiątych „Przewodnika po
Sanktuarium”:
Grota św. Franciszka pozostawała
zapomniana aż do 1960 roku, kiedy
to jakaś uboga kobieta zorientowała

się, że w miejscu gruzu jest wejście
do groty. Własnymi rękami zaczęła
odwalać ciężkie bloki złomu,
otwierając w ten sposób ciasne
wejście do wnętrza groty.
Grota poświęcona jest św.
Franciszkowi z Asyżu, patronowi

Grota
Franciszka
32x8 m

j

życiodajnej rzeki nazwanej jego
imieniem i całego rejonu zachodniej
części stanu Bahia. Jest on zarazem
patronem ekologii - troski o
zachowanie
nieskażonej natury
stworzonej przez Boga. Zresztą, jest
to święty znany i czczony na całym
świecie!
Wchodząc do groty widzimy
wielki, okrągły stalaktyt. Pod nim
ojcowie holenderscy zbudowali cztery
kolumny ozdobione błyszczącymi,
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kryształowymi kamyczkami (z dawno
zniszczonych stalaktytów) i umieścili
tam figurę św. Franciszka.
W grocie jeszcze nie zostało
zainstalowane światło elektryczne,
dlatego zwiedza się ją ze świecami
lub latarkami. A jest w niej wiele
ciekawych, oryginalnych obiektów.
Są w grocie ciasne przejścia,

Grota św. Franciszka uwieńczona jest uroczymi
skałami. Miłośnik natury stworzonej przez Boga
zasługuje na grotę w tak pięknym otoczeniu

gdyż stalaktyty połączyły się ze
stalagmitami, pozostawiając jedynie
wąskie korytarze. W następnej,
szerszej części groty podziwiamy
wielkie, ukośne stalaktyty, podobne
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do zamarzającego wodospadu.
W drodze powrotnej, kiedy to
nasz wzrok oswoił się już z mrokiem,
podziwiamy górną część groty
ozdobioną
licznymi
niedużymi
stalaktytami, wyglądającymi jak
zęby aligatora. W innej części groty
wielki płaski stalaktyt podobny jest
do olbrzymiego orła z rozpostartymi
skrzydłami; inny, również wielkiego
rozmiaru wygląda jak typowy kapelusz
pielgrzyma w naszym Sanktuarium.
O. Teofanio Stallaert CSsR z
wielką pieczołowitością i gustem
artystycznym uporządkował i ozdobił
wnętrze groty, ale już 1966 roku figura
św. Franciszka została zniszczona,
podobnie jak figury świętych w innych
grotach, przez wandali, albo przez
fanatyków sekt protestanckich.
W ostatnich latach dokonano
nowych
ulepszeń
w
Grocie
św. Franciszka, a mianowicie
zainstalowano
oświetlenie
elektryczne,
dlatego
wszystko
to, o czym pisze Przewodnik po
Sanktuarium jest teraz widoczne.
Umieszczono małą figurkę św.
Franciszka z obawy o zniszczenie
pięknej okazałej figury, na jaką
św. Franciszek zasługuje. Grota ta
to jeszcze jedno miejsce czci św.
Franciszka i wielka atrakcja dla
pielgrzymów i turystów.
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7. GROTA ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA
Kilkadziesiąt metrów wyżej nad
grotą św. Franciszka (w odległości 70
m) znajduje się grota św. Krzysztofa patrona kierowców. Jest ona nieduża,
ale dla redemptorystów holenderskich,
którzy mieli wielki zmysł duszpasterski
i artystyczny, była ona ważna i dlatego
urządzili ją pięknie i wykorzystali
ją dla kultu religijnego. Z tej groty,
usytuowanej w połowie wysokości
wzgórza sanktuaryjnego, roztacza
się szeroki widok na równinę, którą

przecina główna szosa wjazdowa do
miasta Bom Jesus da Lapa. Jest ona
prosta przez dziesiątki kilometrów. W
dawniejszych czasach była to droga
piaszczysta. W suchej porze roku
pojazdy z pielgrzymami poruszały
się w tumanach kurzu, a w porze
deszczowej (jeżeli ktoś się odważył

podróżować) grzęzły w błocie. Droga
była więc niebezpieczna, dlatego
kustosze sanktuarium urządzili piękną
grotę patrona kierowców, żeby on
strzegł ich przed niebezpieczeństwami
w podróży.
Redemptoryści
urządzali
błogosławieństwo
kierowców
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i pojazdów mechanicznych, po
którym
odbywał
się
korowód
pojazdów („procesja”) z figurą św.
Krzysztofa po ulicach miasta. Pod
koniec
uroczystości
wynoszono
figurę na wzgórze, do jego groty,
aby błogosławił kierowcom w czasie
długiej podróży. Niestety piękna figura
św. Krzysztofa została zniszczona
i grota splądrowana. Obecnie grota
ta przestała być miejscem kultu
religijnego.

Nawiasem można dodać, że
Lapa była odizolowana od „świata”.
Szosy asfaltowe znajdowały się
w odległości 400 lub 600 km.
Dopiero w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych pojawiały się
odcinki szosy asfaltowej. Obecnie
już mamy dość dobre szosy asfaltowe
i monumentalny most na rzece św.
Franciszka, co ułatwia pielgrzymom
i turystom spotkanie z Dobrym
Jezusem.

8. GROTA GROBU PAŃSKIEGO
Droga Krzyżowa na wzgórze
sanktuaryjne jest szczególna, gdyż

Grota Grobu Pańskiego

ze względu na konfigurację skał było
niemożliweumieszczeniebetonowych
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figur (naturalnej wielkości). Dlatego
mamy tylko cztery stacje z figurami,
a pozostałe znaczone są krzyżami (1
m wysokości) z obrobionej ręcznie
skały i wykutymi w skale nazwami
poszczególnych stacji.
Ostatnią stacją jest Grota Grobu
Pańskiego wielkości około 10 m x
6 m. Jest ona również piękna; przez
naturalny otwór ukazuje się kawałek
błękitnego nieba. Naznaczona jest
ona również kamiennym krzyżem na
szczycie skały i napisem wykutym
na skale. Minęło około 80 lat od jej
urządzenia, ale jeszcze nie doczekała
się figury Jezusa zmarłego, ze
względu na możliwość zniszczenia
jej przez wandali, gdyż grota znajduje
się na uboczu.
Istnieje wiele innych małych grot,
czekających na wykorzystanie ich dla
kultu religijnego.

Biuletyn Informacyjny “Noticiario” Nr 119 Kwiecień - Czerwiec 2019 r.

9. GROTA ŚWIĘTEGO ALFONSA
Grota św. Alfonsa
znajduje
się
na
południowym krańcu
wzgórza. Nazwę tej
największej
grocie
nadali
ojcowie
redemptoryści
holenderscy
ku
czci
założyciela
Zgromadzenia, które
od 1956 roku oddaje się
pracy duszpasterskiej w
Sanktuarium Dobrego
Jezusa.
Według pomiarów
dokonanych
przez
ekipę speleologów z
Sao Paulo, grota ma
ponad 200 m długości
i
w
najszerszych
miejscach, ok. 40 m.
szerokości.
Jest ona niska; na
przestrzeni zaledwie
kilkudziesięciu metrów
można w niej chodzić, pozostała
część jest coraz bardziej niska.
Pułap groty jest płaski, nie ma w niej
żadnych stalaktytów. Wejście do niej
jest szerokie na 20 m i wysokie na ok.
3 m.
Obserwujemy w grocie znaki, że
była ona w przeszłości zamieszkała
przez ludzi: czarny od dymu pułap

i dwa okrągłe dołki wydrążone w
kamieniu, służące do obrabiania ryżu
i innych produktów rolnych...
Dojście do groty jest trudne,
dlatego jest ona mało odwiedzana
przez pielgrzymów i turystów. Jest
ona największą grotą, ale nie posiada
naturalnego piękna, jak pozostałe
groty. Zapewne nigdy nie zostanie
dostosowana do kultu religijnego.
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KS. PRAŁAT TURIBIO VILANOVA SEGURA (1897-1969)
Sanktuarium Dobrego
Jezusa zawdzięcza swoją
świetność bardzo wielu
zacnym
kapłanom,
którzy
posługiwali
ludowi Bożemu tutaj
przez ponad trzy wieki.
Wśród nich jawi się, jako
nadzwyczajny,
wielce
zasłużony
duszpasterz,
administrator, artysta i
historyk, ks. prałat Turibio Vilanova
Segura.
Urodził się on w mieście Burgos
(Hiszpania) w 1897 roku. Po
przybyciu do Brazylii, jako młody,
36-letni kapłan, przyjął portugalską

i
sanktuaryjnego
przez
redemptorystów
holenderskich w 1956
roku.
Dwadzieścia trzy lata
posługi kapłańskiej ks.
Turibio
zaowocowały
wiekopomnymi dziełami
w Sanktuarium i w mieście
Bom Jesus da Lapa.
Wyjechał z Lapy
na stałe w kwietniu 1956 roku i
zamieszkał w Rio de Janeiro, gdzie
w grudniu 1969 roku dokończył
swojej
ziemskiej
wędrówki.
Pięćdziesięciolecie śmierci tego
niezwykle zasłużonego kapłana
zamierzamy upamiętnić tym krótkim
artykułem.

Budowa wieży sanktuaryjnej (1944)

wersję imienia i nazwiska, a
mianowicie Turibio Vilanova Segura.
Był rok 1933, gdy ks. Turibio
objął urząd kustosza Sanktuarium
Dobrego Jezusa z Groty i pełnił ją do
przejęcia duszpasterstwa parafialnego
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Poświęcenie wieży sanktuaryjnej (1954)

Bez cienia wątpliwości ks. Prałat
Turibio
misjonarz-obcokrajowiec,
zapisał się w historii Sanktuarium
i miasta jako jeden z najbardziej
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oddanych,
zafascynowanych
naturalnym pięknem wzgórza i grot
sanktuaryjnych, ale też jako pełen
poświęcenia duszpasterz.
1. Sam jeden kapłan do obsługi
Sanktuarium i rozległego rejonu
oddawał się pracy duszpasterskiej
ludu biednego i opuszczonego.

przybywających statkiem parowym.
Zapraszał ich do odwiedzenia
Sanktuarium, wykorzystując okazję,
aby opowiedzieć im bogatą historię
Sanktuarium,
uświadamiać
ich
religijnie, zaszczepiając w nich
nabożeństwo do Dobrego Jezusa.
4. Na osobny rozdział zasługują
wiekopomne prace ks. Turibio mające
na celu upiększenie i dostosowanie

Kaplica M. B. Szkaplerznej

2. Ruch pielgrzymkowy w
tamtych czasach ograniczał się
do
dziesięciodniowego
święta
odpustowego (nowenna i sam dzień
odpustowy - 6 sierpnia). Dlatego, gdy
w czasie, gdy nie było pielgrzymów,
wraz z zakrystianem José osiodławszy
muły, wyruszali do odległych setki
kilometrów miasteczek, które nie
miały kapłana. Obsługiwał miasta
Oliveira dos Brejinhos, Macaubas,
Ibotirama,
Paratinga,
Santana,
Correntina i Carinhanha.
3. Gdy był w mieście, miał zwyczaj
iść na brzeg rzeki św. Franciszka,
witać
i
przyjmować
bardzo
serdecznie podróżnych i turystów

Uroczy zakątek Trzeciej Stacji
Drogi Krzyżowej

wzgórza i grot do potrzeb
pielgrzymów. W grocie Dobrego
Jezusa zbudował boczne ołtarze,
sprowadzając z Rio de Janeiro piękne
figury. Zwisający ze stropu stalaktyt
i wyrastającego z dołu stalagmit
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przekształcił w niezwykle oryginalną Lizbonie i w Salwadorze. Natrafił na
chrzcielnicę. Z obrabianego ręcznie podstawowy materiał historyczny,
wapiennego
kamienia
aby
wydać
książkę
zbudował monumentalne
„Resenha
Historica”
balustrady w naturalnych
(Zarys Historii), gdzie
otworach
skalnych.
bardzo
wnikliwie
i
Udostępnił (często za
barwnie opisuje dzieje
pomocą dynamitu) trzy
portugalskiego, młodego
wyjścia (zejścia) na
złotnika mieszkającego
wzgórze
sanktuaryjne.
w Salwadorze, który
Na jednym z nich
w związku z zaistniałą
zainstalował
Drogę
sytuacją
życiową,
Krzyżową. Na szczycie
postanowił
zostać
wzgórza
zbudował
pustelnikiem. Nabył on
Monumentalny
krzyż Dobrego Jezusa
monumentalny
Krzyż na wzgórzu
Ukrzyżowanego
i
krzyż
żelbetonowy
Dobrego Jezusa
(wysokości
13
m),
przywędrował do Groty
którego poświęcenia dokonano w w Lapie. Było to w 1691 roku, kiedy
1935 roku, dwa lata po przybyciu Franciszek miał 34 lata. W wieku 49
do Lapy. Najważniejszym dziełem
budowlanym była wieża, wzniesiona
w
charakterystycznym
stylu
hiszpańskim, wysoka na 30 m.
Zbudowana jest ona z obrabianego
ręcznie kamienia. Budowa jej
trwała dziesięć lat (1944-1954).
Na wieży zamontował dzwony, z
których największy został niestety
uszkodzony z powodu wadliwego
używania (bicia młotem).
5. Wiekopomną również zasługą
Sanktuarium za czasów ks. Turibio:
Plebania Kaplica, nowa Wieża i stragany
ks. Turibio były poszukiwania
dokumentów odnośnie początków
Sanktuarium i jego założyciela lat (1706 r.) został on wyświęcony
(Francisco de Mendonęa Mar). na kapłana i mianowany kapelanem
Doszukał się ich w archiwach w Sanktuarium. Dzięki tej publikacji
58
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wszystkie dziwacznie i fantazyjne
legendy o początkach Sanktuarium,
jakie krążyły wśród ludu, stały się
już nieaktualne. Ks. Turibio wydał
jeszcze kilka innych, mniejszych
publikacji dla użytku pielgrzymów.
6. Jak wspomnieliśmy wyżej,
ks. Turibio był sam do wszystkiego.
Tylko niezłomna wiara i troska o
piękno Sanktuarium Dobrego Jezusa
dawały mu siły, żeby dokonać tylu i
tak wielkich dzieł.
Ks. prałat Turibio zapisał
się
głęboko
we
wdzięcznej
pamięci miejscowych wiernych
i pielgrzymów, jako dobry ojciec
duchowny, serdeczny i wyrozumiały
dla wszystkich.
W 1956 roku staraniem o.
biskupa redemptorysty Joao Muniz,
ordynariusza
rozległej
diecezji
Barra, do której Lapa należała,

duszpasterstwo
sanktuaryjne
i
parafialne
objęli
redemptoryści
holenderscy z Wiceprowincji Recife,
a od 1973 roku redemptoryści polscy,
którzy wychowali grono młodych

Ósma stacja Drogo Krzyżowej

Brazylijczyków, żeby oni prowadzili
posługę
duszpasterską
swoich
rodaków.
o. Franciszek Micek CSsR

Lapa - Pierwsze zwiastuny pory deszczowej
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