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Gdy nadeszła 
pełnia czasu,
 zesłał Bóg 

Syna swego, 
zrodzonego

 z niewiasty..., 
abyśmy mogli 

otrzymać 
przybrane 
synostwo.

Gal. 4,4-5.

Obfitych łask Bożej Dzieciny
 przez pośrednictwo Maryi,

na cały Nowy Rok 2020,
życzą Redemptoryści z Bahii
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Zbliża się ku końcowi rok 2019, w którym stosownie do naszych 
możliwości, zdołaliśmy wydać tylko trzy Biuletyny Noticiário.

Niniejszy Biuletyn przynosi sporo wiadomości odnośnie przygotowywanej 
restrukturyzacji naszego Zgromadzenia. Zawiera relacje ze spotkań, debat i 
podejmowanych dalekosiężnych decyzji.

Na łamach Biuletynu mamy wiele do opowiedzenia o uroczystościach 
odpustowych, które przeżyliśmy w naszych sanktuariach, a mianowicie w 
Sanktuarium w Bom Jesus da Lapa: pielgrzymka rolników, nowenna i święto 
odpustowe Dobrego Jezusa oraz święto Matki Bożej Bolesnej (Soledade); 
w Arraial d’Ajuda odpust Matki Bożej Wspomożycielki w 470. rocznicę 
założenia Sanktuarium i wreszcie oryginalne święto odpustowe św. Rocha w 
Salwadorze.

Znajdujemy też opis zrealizowanych ostatnio prac misyjnych w Brazylii 
oraz podsumowanie ośmioletniej pracy naszego brazylijskiego współbrata w 
Surinamie.

Z całą Brazylią świętowaliśmy kanonizację Siostry Dulce od Ubogich, 
która przez 50 lat posługiwała najuboższym w Salwadorze.

Na ostatnich stronach Biuletynu umieszczamy opis szczególnej pracy 
wykonanej przez o. Antoniego Niemca w Gwinea Bissau.

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i całego nadchodzącego 
2020 Roku, bogatego w łaski i błogosławieństwo Jezusa i Maryi!

Redakcja

Od Redakcji
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Drodzy współbracia, siostry zakonne, bracia klerycy i świeccy 
stanowiący naszą Redemptorystowską Rodzinę w Ameryce Łacińskiej 
i na Karaibach!

My, misjonarze redemptoryści Ameryki Łacińskiej i Karaibów: 
Przełożeni Prowincjalni, Wiceprowincjalni, wybrani delegaci oraz 
reprezentanci naszych braci zakonnych i Świeccy Misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela, w dniach od 17 do 30 czerwca 2019 
roku, uczestniczyliśmy w Zebraniu Ogólnym w siedzibie Konferencji 
Episkopatu Meksykańskiego, w stolicy Meksyku. Zebranie to odbyło 

się pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego o. Michaela 
Brehla, Konsultora Generalnego o.  Rogério Gomesa oraz Koordynatora 
Konferencji o. Marcelo Araújo.

Zebranie to odbyło się w braterskim nastroju, w klimacie modlitewnym 
i radosnym. Dzieliliśmy się nadzieją na ożywienie naszej posługi 
misyjnej przez nową formę organizacji Zgromadzenia. Nie ukrywaliśmy 
też naszych niepokojów w związku z wielkim wyzwaniem, jakie staje 

PRZESŁANIE VI ZEBRANIA OGÓLNEGO 
KONFERENCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW

„Świadkowie Odkupiciela solidarni dla misji w poranionym świecie”
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przed nami. Świadomi byliśmy, że podejmujemy decyzje ogromnie 
ważne, które będą rzutować na przyszłość Zgromadzenia. Rozpoczętą 
restrukturyzację wielu dotychczasowych jednostek Zgromadzenia mamy 
ukierunkować na właściwe tory, aby cały ten proces przyczynił się do 
ożywienia naszej działalności misyjnej, tak w wymiarze wspólnotowym, 
jak osobistym każdego redemptorysty.

Naszym zadaniem w tych dniach było:
1). dokonanie podsumowania uczynionych już kroków we 

wprowadzaniu decyzji podjętych na XXV Kapitule Generalnej i wyzwań, 
jakie stają przed nami; 

2) zaprezentowanie przez Zarząd Generalny dokumentów odnośnie 
życia zakonnego w naszych wspólnotach, według wskazań XXV 
Kapituły Generalnej; 

3) przedstawienie definitywnej formy Planu Pracy Apostolskiej i 
Projektu Restrukturyzacji jednostek Zgromadzenia oraz konkretnego 
sposobu jego realizowania; 

4) szukanie sposobów mobilizowania wspólnot zakonnych do 
wprowadzenia zaleceń i decyzji XXV Kapituły Generalnej;

5) przedstawienie sugestii odnośnie procesu przygotowawczego do 
następnej (XXVI) Kapituły Generalnej Zgromadzenia.

Mistyka rozpoczętego dzieła restrukturyzacji, przekazana 
Zgromadzeniu przez XXV Kapitułę Generalną, towarzyszyła naszym 
refleksjom i debatom przez wszystkie dni Zebrania. Dzieło misyjne, jakie 
prowadzimy decyduje o naszej tożsamości redemptorystowskiej. Mamy 
kontynuować wiernie zbawczą misję Jezusa Chrystusa, ale w sposób 
kreatywny, dostosowany do naszej rzeczywistości, zawsze w duchu św. 
Alfonsa, według przekazanej nam chwalebnej tradycji Zgromadzenia.

Jako redemptorystowska Konferencja Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów jesteśmy przekonani, że to Duch Święty powołuje i przynagla 
nas do powrotu do korzeni Zgromadzenia; do charyzmatu św. Alfonsa, 
rozpoznając aktualne znaki czasu. Według wskazań papieża Franciszka 
mamy być zdolni do wyjścia z naszych wygodnych struktur, by iść do 
biednych i opuszczonych naszych czasów (por. EG 20). Sytuacja religijna 
i społeczna Ameryki Łacińskiej jest dla nas naglącym wyzwaniem, 
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abyśmy byli Kościołem wychodzącym do ludu w dzielnicach nędzy 
wielkich miast i zagubionych w rozległych terenach buszu naszych braci 
i sióstr. 

Cały nasz kontynent naznaczony jest niesprawiedliwością, 
wyzyskiem, negacją podstawowych praw człowieka, wyrzuconiem 
prostego ludu poza margines społeczeństwa.

Zapraszamy i zachęcamy naszych współbraci, aby zaangażowali 
się czynnie w przeprowadzenie procesu restrukturyzacji, polegającym 
na ożywieniu naszej wspólnotowej działalności apostolskiej. Tak w 
wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym mamy być świadkami 
Chrystusa Odkupiciela, pełniąc posługę ewangelizacyjną w duchu 
solidarności, który przynagla nas, abyśmy dzielili się z innymi tym, co 
posiadamy, tak w wymiarze personalnym, jak i materialnym (por. Konst. 
20).

Oprócz tego, proces przekształcenia (rekonfiguracji) jednostek 
redemptorystowskich, zaaprobowany przez nas zgromadzonych w 
Meksyku, stanowi wyzwanie, abyśmy głosili Ewangelię w sposób nowy, 
z ożywionym zapałem i nadzieją, z sercem otwartym na światło Ducha 
Świętego. Nasze misyjne przepowiadanie ma być również odnowione. 
Posiadamy wspaniały przykład św. Klemensa Hofbauera, który na 
przełomie XVIII i XIX wieku realizował charyzmat Zgromadzenia w 
sposób oryginalny, dostosowany do potrzeb ludu Bożego w Warszawie.

Powstaną nowe Prowincje Zgromadzenia, a z nimi nowe wyzwania, 
jeśli chodzi o współżycie współbraci we wspólnotach, jak również 
współżycie ze świeckimi, zaangażowanymi w naszą pracę misyjną. 

Mistyka Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa, 
który dla zbawienia ludzkości stał się człowiekiem, niech będzie 
stymulatorem do podejmowania wyzwań związanych z koniecznością 
wejścia w nowe środowiska społeczne i eklezjalne, tak bardzo różne 
od tych, do których byliśmy przygotowani przez formację seminaryjną. 
Świadomość naszego wspólnego redemptorystowskiego charyzmatu w 
sprawach zasadniczych oraz wolność w sprawach drugorzędnych może 
nadać życiu wspólnotowemu i modlitewnemu nowy koloryt, wolny od 
tarć i niezgody.



8 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 120  Lipiec - Grudzień 2019 r.

Dlatego już od teraz trzeba budować tę drogę, wyzbywając się 
wszelkiej zaściankowości, przywiązania do swojego miejsca, swoich 
wygód. Taka dyspozycyjność będzie możliwa, jeżeli za przykładem św. 
Alfonsa uczynimy nasze „distacco”. Nasz święty założyciel wyzbył się 
swojej uprzywilejowanej pozycji adwokata, wyzbył się potem pracy 
kapłańskiej w Neapolu, żeby dla ideału ewangelizacyjnego służenia 
najuboższym, udać się do zapadłych, górskich wiosek.

Dlatego formacja zakonna podstawowa i formacja ciągła w naszych 
wspólnotach powinny się przyczynić do wypracowania duchowego 
profilu redemptorysty, na miarę nowych potrzeb i wyzwań. My wszyscy 
zaangażowani w dzieło misyjne Zgromadzenia, tak zakonnicy jak 
świeccy, powołani jesteśmy do uczestnictwa w tym „exodus” misyjnym, 
odkrywając z odwagą nowe drogi, którymi prowadzić będziemy nasze 
dzieło ewangelizacyjne, w służbie ludu żyjącego w poranionym świecie 
naszych czasów. 

Tragiczna sytuacja biednych i opuszczonych jest dla nas naglącym 
wyzwaniem, gdyż Zgromadzenie założone zostało w celu pójścia do 
nich z ewangelicznym przesłaniem. Taka jest racja istnienia naszej 
misyjnej rodziny zakonnej. Mamy stanowić w Kościele awangardę 
akcji ewangelizacyjnej ubogich i opuszczonych. Z kolei redemptoryści 
prowadzący dzieło misyjne wśród ubogich, mogą się od nich nauczyć 
dyspozycyjności i oderwania od rzeczy materialnych.

Stąd najważniejszym wymiarem restrukturyzacji Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela jest działanie i światło Ducha Świętego, 
abyśmy dokonali nawrócenia naszych serc i naszej mentalności. Tylko 
w ten sposób będziemy zdolni do podjęcia nowych wyzwań i z miłością 
oddamy się dziełu misyjnemu. 

Redemptoryści stają się o tyle „apostołami nawrócenia”, o ile ich 
przepowiadanie zmierza do tego, by doprowadzać ludzi do radykalnego 
wyboru Życia, czyli do opowiedzenia się za Chrystusem, a także, by 
skłaniać ich, zdecydowanie a zarazem z łagodnością, do ciągłego i 
pełnego nawrócenia (Konst. 11).

Nowe struktury naszych Prowincji zapewnią redemptorystom 
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więcej wolności w wyborze nowych inicjatyw misyjnych i sposobie ich 
realizowania.

Niech Bóg będzie uwielbiony za tylu współbraci redemptorystów 
i za świeckich zaangażowanych w nasze dzieło misyjne, którzy 
przekonani są do sprawy restrukturyzacji i oddają swoje cenne usługi w 
jej realizowaniu.

Serdecznie dziękujemy współbraciom z Prowincji Meksykańskiej, 
którzy goszczą nas z braterską miłością.

Oddajemy się z ufnością w 
matczyne dłonie Maryi z Guadalupe, 
Patronki Ameryki Łacińskiej, która 
w milczeniu, ogarniając nas swoim 
miłującym wzrokiem, towarzyszyła 
nam w minionych dniach Zebrania 
Ogólnego naszej Konferencji. 
Prosimy Maryję, która jest nam 
Nieustającą Pomocą, aby ciągle 
przypominała nam: „Czyńcie to, co 
Jezus, mój Syn wam powie!”

Na koniec, dzięki składamy 
Bogu za ten nowy etap historii 
Zgromadzenia Redemptorystów, 
inspirowani przez wielkiego 
misjonarza Ameryki Łacińskiej bł. Piotra Dondersa, który przez swój 
świetlany przykład, stał się wzorem misjonarskiej dyspozycyjności.

Z braterskim uściskiem w Chrystusie Odkupicielu
Uczestnicy VI Zebrani Ogólnego

Konferencji Ameryki Łacińskiej i Karaibów
oraz Spotkania z racji połowy sześciolecia

ewangelizacyjnego (2017-2022) naszego Zgromadzenia

Meksyk, 17 - 30 czerwca 2019 roku.
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Ostatnie dni VI Zebrania Ogólnego Redemptorystowskiej Konferencji 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Meksyku przeznaczone były na debatę na 
temat Działalności Apostolskiej, który będzie podstawą do wprowadzenia 

Projektu Restrukturyzacji Zgromadzenia 
na naszym kontynencie.

Były to zatem dni, w których 
podejmowaliśmy ważne decyzje; dni 
oczekiwania i nadziei na przyjęcie 
definitywnej formy projektu, w którym 
ustalone zostaną formy działalności 
misyjnej nowych Redemptorystowskich 
Prowincji.

W tym historycznym momencie 
Przełożony Generalny o. Michael Brehl 
podkreślił, że jakże ważnym jest, by 
Misjonarze Redemptoryści zobowiązali 
się do przyjęcia Projektu Rekonstrukcji 
Zgromadzenia. Podkreślił, że „zamiar 
ten jest z całą pewnością możliwy do 
zrealizowania, gdyż powstaje on pod 
natchnieniem Ducha Świętego”. 

Uroczysta Eucharystia na 
zakończenie Zebrania Ogólnego miała 
miejsce w sobotę 29 czerwca 2019 roku 
o godzinie 10:15, pod przewodnictwem 

Koordynatora Konferencji o. Marcelo Araujo. Koncelebrowali ją ojcowie: 
Generał Zgromadzenia Michael Brehl, Konsultor Generalny Rogerio Gomes, 
Prowincjał Meksykański Jose Nazarin, Pedronho Guareschi z Prowincji Porto 
Alegre, który w tym dniu obchodził swoje urodziny. Superior Generalny o. 
Michael Brehl złożył wszystkim podziękowanie za uczestnictwo w Zebraniu, 
za swój wkład, dyspozycyjność i radość, którą wnieśli w dokonane prace.

Uczestnicy wracają teraz do swoich jednostek z zadaniem przekazania 
wiadomości i dzielenia się wszystkim tym, co było ich udziałem w dniach 
Zebrania Ogólnego Konferencji w Meksyku.

Uroczyste zakończenie Zebrania Ogólnego Konferencji
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Drodzy Współbracia, seminarzyści i świeccy zaangażowani w nasze 
dzieło misyjne!

Miesiąc sierpień jest w Brazylii poświęcony akcji powołaniowej, 
mobilizującej wiernych do modlitwy i starania o liczne i dobre powołania 
do pełnienia różnorodnej posługi w Kościele: do kapłaństwa, do życia 
zakonnego, do zaangażowania się osób świeckich w pracę ewangelizacyjną. 
„Żniwo bowiem na niwie Pana jest wielkie...” 

Bez cienia wątpliwości, to sam Odkupiciel Jezus Chrystus powołuje, 
formuje i posyła wybranych do dzieła misyjnego.

Nasze redemptorystowskie Konstytucje mówią: Żywotność 
Zgromadzenia w pełnieniu jego apostolskiej misji zależy od ilości i jakości 
kandydatów, którzy chcą się przyłączyć do wspólnoty redemptorystów. 
Wszyscy zatem współbracia z miłości i szacunku dla własnego powołania, 
będę się starać prowadzić apostolstwo rozwijania powołań do Zgromadzenia 
(Konst. 79). 

W niniejszym Liście Okólnym pragnę podzielić się niektórymi 
wiadomościami i dać ogólne spojrzenie na redemptorystowskie życie 
zakonne naszej Wiceprowincji, która już wchodzi na drogę restrukturyzacji 
Zgromadzenia.

Zapraszam więc wszystkich do intensywnej modlitwy o powołania 
misyjne i zachęcam do uczestnictwa, w miarę możliwości, razem z ludem 
Bożym, w wielkich pielgrzymkach do naszych Sanktuariów.

1. Św. Alfons Maria Liguori
Dzień świąteczny naszego założyciela i naszego ojca duchowego 

św. Alfonsa, 1 sierpnia, który obchodzimy każdego roku w naszych 
wspólnotach i kościołach, a w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty z 
wielkim splendorem, z uczestnictwem nawet kilku tysięcy pielgrzymów, jest 

MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
VICE-PROVÍNCIA DA BAHIA

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

LIST OKÓLNY 004/2019



12 Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 120  Lipiec - Grudzień 2019 r.

dla nas redemptorystów szczególną okazją do ożywienia życia duchowego 
według jego zaleceń i misyjnego zapału w służbie głoszenia Dobrej Nowiny 
ubogim i opuszczonym, dla których założone zostało nasze Zgromadzenie i 
jest naglącą potrzebą Kościoła i świata.

Św. Alfons w swojej działalności apostolskiej posługiwał się wszystkimi 
dostępnymi wówczas środkami oddziaływania, zwalczając tak zniewalający 
jansenizm, jak również laksyzm i indyferentyzm religijny. Inspirowani 
przykładem naszego Założyciela, mamy posługiwać się w naszej działalności 
ewangelizacyjnej nowoczesnymi, fascynującymi środkami masowego 
komunikowania. Są one darem Stwórcy, który powinniśmy wykorzystać do 
głoszenia Obfitego Odkupienia w naszym tak bardzo poranionym świecie. 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim urzeczonym postacią św. 
Alfonsa, niezależnie od etapu życia zakonnego i formacji, seminarzystom, 
Świeckim Misjonarzom Najświętszego Odkupiciela oraz wszystkim innym, 
którzy stanowią wielką Redemptorystowską Rodzinę.

2. Communicanda 2
Zarząd Generalny Zgromadzenia opublikował nową Communicandę, 

która wydana w formie broszury jest już do dyspozycji współbraci. Posiada 
ona część refleksyjną oraz wskazania praktyczne dotyczące rewitalizacji 
naszej działalności apostolskiej i formowania liderów na podobieństwo do 
Jezusa Chrystusa. W związku z wizytacjami pastoralnymi (kanonicznymi) 
w naszych wspólnotach zakonnych, które rozpocznę we wrześniu, proszę 
przełożonych domowych i pozostałych współbraci, aby zaznajomili się z 
treścią Communicandy. Będzie to potrzebne do przeprowadzenia rozmów w 
czasie wizytacji.

3. Ogólne Zebranie Konferencji w Meksyku
W dniach od 17 do 30 czerwca, z okazji połowy sześciolecia (2017-

2022), odbyło się Zebranie Ogólne Konferencji Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów, z debatą odnośnie realizowania decyzji podjętych przez XXV 
Kapitułę Generalną Zgromadzenia w Tajlandii. Spotkanie to odbyło się w 
Meksyku. Naszą Wiceprowincję reprezentowali o. Roque Silva Alves – 
Wiceprowincjał i w pierwszym tygodniu zebrania także o. Marcos Silva 
(wybrany przez Wiceprowincję jako jej reprezentant).
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Zebranie Ogólne w Meksyku opublikowało oficjalne przesłanie do 
wszystkich współbraci oraz do osób współpracujących z naszym dziełem 
misyjnym, tworzących wielką Redemptorystowską Rodzinę. Przesłanie 
to rozesłane zostało do wszystkich jednostek Zgromadzenia naszego 
Kontynentu.

W czasie Zebrania, po wnikliwym studium Projektu Restrukturyzacji 
oraz Planu naszej pracy apostolskiej, po licznych debatach, ustaliliśmy 
definitywnie wygląd nowych Prowincji i z których dotychczasowych 
jednostek Zgromadzenia bedą utworzone.

4. Ruch Pielgrzymkowy w naszych Sanktuariach
Pragnę przypomnieć współbraciom, że w przyszłych miesiącach ma 

miejsce w Sanktuariach, powierzonych naszej opiece duszpasterskiej i 
administracyjnej, wzmożony ruch pielgrzymkowy. Dlatego usilnie proszę, 
aby wszyscy współbracia, w miarę swoich możliwości, zaangażowali się 
w pomoc duszpasterską przede wszystkim w Sanktuarium Dobrego Jezusa 
z Groty, w okresie święta odpustowego Dobrego Jezusa (od 28 lipca do 6 
sierpnia) i święta Matki Bożej Bolesnej „Soledade” (od 8 do 15 września). 
Równocześnie zalecam uczestnictwo w uroczystościach odpustowych 
Matki Bożej Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda - Porto Seguro (od 6 do 15 
sierpnia).

Jak to już jest praktykowane, współbracia należący do ekipy misyjnej 
(czterech ojców i jeden brat zakonny), od połowy lipca do końca października 
nie głoszą misji ludowych w parafiach, lecz oddają się pracy duszpasterskiej 

                 NOWYCH PROWINCJI USTALONYCH NA ZEBRANIU W MEKSYKU 
 

                      Nowe Prowincje   Liczba 
wspó braci  

Wspólnoty 
zakonne 

01 M eksyk USA  - Denver     211 31 
02 A meryka Centralna S an Juan Haiti   130 26 
03 K olumbia - Bogotá W enezuela Caracas Ekwador, Quito  Kuba 1 99 4 0 
04 B oliwia P eru -  P er    1 11 2 3 
05 A rgentyna - B. Aires Chile - Santiago P aragwaj  Argentyna  -

Resistencia 
Urugwaj 201 41 

06 B razylia - C. Grande Brazylia - Manaus Brazylia - P. Alegre  Port.Lizbona 1 59 3 0 
07 B razylia - Goiás B razylia - Fortaleza Brazylia - Recife   Mozambik 2 02 3 2 
08 B r. - Rio de Janeiro Brazylia, São Paulo Brazylia  - Bahia  S urinam 2 92 3 5 

 1505 258 
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w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty. Polecam, aby i w tym roku wykonali 
konieczną i cenną posługę dla dobra pielgrzymów.

5. SPOTKANIA

a) Odbyte już spotkania
- W dniach od 11 do 13 lipca w Prowincji São Paulo odbyło się 

Redemptorystowskie Spotkanie Rekolekcjonistów. O. Józef Grzywacz 
uczestniczył w tym spotkaniu.

- W dniach od 9 do 14 lipca miał miejsce Międzynarodowy Kongres 
Redemptorystowskiej Młodzieży Misyjnej (JUMIRE) w Manaus. 
Uczestniczyli w nim o. Marcos Silva i postulant Erico Martins. 

- W dniach od 11 do 14 lipca odbyło się spotkanie redemptorystowskich 
kleryków po ślubach czasowych w Campina Grande. Uczestniczył w nim br. 
kl. Thiago Pedro da Silva (3. rok Teologii).

- W dniach od 14 do 20 lipca miało miejsce zorganizowane przez 
Konferencję Ameryki Łacińskiej Spotkanie Wychowawców Seminaryjnych 
i Duszpasterzy Powołaniowych w Aparecida. Uczestniczył w nim o. Marcos 
Silva, wychowawca aspirantów w Bom Jesus da Lapa. 

- W dniach od 10 do 30 lipca odbył się w Rzymie, koordynowany przez 
Zarząd Generalny Zgromadzenia, Kurs Duchowości Redemptorystowskiej, 
w którym uczestniczył o. Adilson Ferreira.

b) Spotkania zaplanowane
- W dniach od 5 do 8 sierpnia odbędzie się II Spotkanie Integracyjne 

Prowincji São Paulo, Rio de Janeiro i Wiceprowincji Bahia w Domu 
Rekolekcyjnym São José w Belo Horizonte. Współbracia, którzy mogą 
uczestniczyć są zaproszeni do wzięcia w nim udziału.

- W dniach od 12 do 16 sierpnia odbędzie się Spotkanie Braci 
Redemptorystów brazylijskich w Porto Alegre. Nasi bracia (Ivanor Borges 
i Domingos Barreto) niech zadecydują, czy będą mogli uczestniczyć w tym 
spotkaniu. 

- W dniach od 26 do 28 sierpnia odbędzie się w Aparecida ogólnokrajowy 
Kongres Teologii Moralnej. Dzień 29 sierpnia zarezerwowany jest na 
spotkanie redemptorystów.  
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- Dnia 17 września odbędzie się w Belo Horizonte Spotkanie Zarządów 
Prowincji São Paulo i Rio de Janeiro oraz Wiceprowincji Bahia, odnośnie 
planowanej integracji trzech jednostek Zgromadzenia.

- W dniach od 20 do 22 września odbędzie się Krajowe Spotkanie 
Świeckich Misjonarzy Najświętszego Odkupiciela w Fortaleza. 
Każda Jednostka Zgromadzenia zobowiązana jest do posłania swoich 
reprezentantów.

6. Integracyjne Spotkanie trzech Jednostek (São Paulo, Rio de 
Janeiro i Bahia) 

Zaplanowane jest ono na dni od 25 do 28 listopada b.r. w Salwadorze.
Po zakończeniu Spotkania Integracyjnego współbracia z naszej 

Wiceprowincji pozostaną jeszcze jeden dzień w celu odbycia naszego 
krótkiego Zebrania Ogólnego.

7. Święcenia kapłańskie diakona Manuela
Proszę wszystkich współbraci, żeby w miarę możliwości uczestniczyli 

w podniosłej dla Wiceprowincji uroczystości święceń kapłańskich, które 
otrzyma nasz współbrat Manoel Novaes Dias. Odbędą się one dnia 17 
listopada w Sanktuarium Bom Jesus da Lapa. Święceń kapłańskich udzieli 
naszemu współbratu jego dawny wychowawca semimaryjny - o. bp Vicente 
Ferreira CSsR, biskup pomocniczy Archidiecezji Belo Horizonte.

Niech redemptorystowscy Święci, Błogosławieni i Męczennicy 
wstawiają się za nami i niech będą dla nas wzorem całkowitego oddania się 
służbie Dobrej Nowiny, głosząc ją słowem i przykładem.  

W Chrystusie, Maryi i Alfonsie,

Salwador, 29 lipca 2019 r.                                 o. Roque Silva Alves 
CSsR

Wiceprowincjał
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W lipcu 2019 roku odbyła się 
już 42. Pielgrzymka Rolników do 
Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty. 
Aby przypomnieć, w jaki sposób 
powstały Pielgrzymki Rolników, 
zamieszczamy opis pierwszej próby 
gromadzenia się rolników u stóp 
Dobrego Jezusa z Groty, ożywionych 
wiarą i nadzieją, z przeświadczeniem, 
że tylko On może im pomóc w ich 
katastrofalnej sytuacji życiowej. 

W latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych rolnicy wyrzucani 
byli przez możnowładców z ziemi, 
na której żyli i pracowali. Wobec 
braku interwencji i obrony ze strony 
władz państwowych, postanowili 
udać się do Tego, który im pomoże i 
da siły do dochodzenia swoich praw.

I tak w 1977 roku grupa 112 
rolników (mężczyzn i kobiet) z 
diecezji Ruy Barbosa-BA udała się 
dwiema ciężarówkami do odległego 
około 500 km Sanktuarium Dobrego 
Jezusa z Groty. Byli to rolnicy z 
powiatów Itaete, Nova Redenção i 
Andaraí.

Pielgrzymka ta była szczególna, 
gdyż wszyscy uczestnicy przybyli z tą 
samą naglącą potrzebą, a mianowicie 
wszyscy oni byli poszkodowani 
przez inwazję wielkich właścicieli 

ziemskich, którzy w celu 
powiększenia swoich posiadłości 
zabierali im ziemię, puszczali stada 
bydła na ich zasiewy i plantacje, palili 
ich domy, a mając do dyspozycji 
uzbrojonych najemników, zastraszali 
ich i zmuszali do ucieczki. 

W tym rejonie Brazylii nikt 
jeszcze nie posiadał tytułu własności 

ziemi, na której pracował, żyjąc 
na roli spokojnie od pokoleń. 
Możnowładcy, za dobrą opłatą 
otrzymywali od władz państwowych 
dokument własności, na podstawie 
którego, niby „prawnie” zajmowali 

PROTOPIELGRZYMKA ROLNIKÓW
DO SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA Z GROTY
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ziemię małorolnych chłopów. Były 
to czasy dyktatury wojskowej, 
kiedy to każda akcja na rzecz 
ubogich przyjmowana była przez 
władze państwowe jako działalność 
komunistyczna. 

Na tej ziemi naznaczonej ludzkim 
cierpieniem i niesprawiedliwością 
wołającą o pomstę do nieba, 
zrodziła się myśl szukania pomocy 
u Dobrego Jezusa z Groty, w bardzo 
cenionym i nawiedzanym od pokoleń 
Sanktuarium.

Taki to był początek pielgrzymek 
rolników w Brazylii, które potem 
stały się powszechne w całym kraju. 

W pierwszych latach 
pielgrzymka ta nazywała się 
„Misją”. Słowo „misja” miało 
dla ludu wiejskiego szczególne 
znaczenie, gdyż przyzwyczajony 
był on do wędrownych misji 
franciszkańskich, w których każdy 
czuł się zobowiązany uczestniczyć. 

Pierwsza oficjalna Pielgrzymka 
Rolników

W 1978 roku odbyła się pierwsza 
oficjalna Pielgrzymka Rolników 
do Sanktuarium Dobrego Jezusa, z 
uczestnictwem kilkuset rolników. 
Tradycyjnie odbywa się ona na 
koniec pierwszego tygodnia lipca 
(od piątku wieczorem do niedzieli).

Duszpasterska Komisja do 
Spraw Ludu Wiejskiego (CPT) 

w Salwadorze, która organizuje 
Pielgrzymki Rolników, wierna 
zasadom lewicującej Teologii 
Wyzwolenia, w pierwszym okresie 
pielgrzymek kładła zasadniczy 
nacisk na sprawy społeczne, na 
uświadomienie polityczne, na 
walkę z systemem opresyjnym, 

pozostawiając potrzeby religijne 
pielgrzymów na drugim planie. Z 
czasem spotkało się to z dezaprobatą 
samych rolników, którzy przybywają 
do Sanktuarium przede wszystkim 
z motywów religijnych. Chcieli 
oni mieć sposobność do odbycia 
spowiedzi, do uczestnictwa w 
nabożeństwach, dlatego sami 
organizatorzy zdali sobie sprawę, 
że trzeba było zmienić program 
pielgrzymek, dostosowując go do 
potrzeb religijnych uczestników. 
Zarezerwowano więc w dniach 
pielgrzymki czas na przystąpienie 
do Sakramentu Pokuty oraz na 
uczestnictwo w Eucharystii.
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W związku z obumieraniem 
życiodajnej rzeki św. Franciszka, 
która żywi miliony Brazylijczyków, 

w czasie Pielgrzymek Rolników 
nie tylko jest mowa o problematyce 
związanej z pracą ludu na roli, ale 
także o poszanowaniu stworzonej 
przez Boga natury.

Trzy faktory złożyły się na 
powstanie Pielgrzymek Rolników do 
Sanktuarium Dobrego Jezusa:

a). Tragiczna sytuacja społeczna 
ludu wiejskiego, którego pozbawiano 
ziemi i środków do życia.

b). Tradycyjna religijność 
ludowa, która w trudnych sytuacjach 
życiowych poszukuje Boga. Ta 
religijność dawała i daje ludowi siłę 
do wytrwania i budzi świadomość, 
że trzeba szukać wyjścia z trudnej 
sytuacji, dochodząc swoich praw.

c). Jako owoc odnowy Soboru 
Watykańskiego II, zrodziła się 
bardziej żywotna i zdecydowana 

troska o ubogich; powstała nowa 
siła w Kościele, a mianowicie 
do głosu doszli katolicy świeccy, 
uświadomieni, zaangażowani 
w sprawy religijne i społeczne. 
Przy współpracy świeckich z 
duszpasterstwem parafialnym 
powstają małe wspólnoty kościelne ze 
zorganizowanym życiem religijnym, 
katechezą, kultem niedzielnym bez 
kapłana itd. Świeccy zaangażowani 
w ewangelizację, dbając o sprawy 
religijne wspólnot, angażują się 
również w podejmowanie wyzwań i 
problemów społecznych ludu.

Ludowi wiejskiemu 
odbywającemu pielgrzymki 
towarzyszą duszpasterze i siostry 
zakonne pracujące w parafiach bez 
kapłana. W każdej pielgrzymce 
rolników bierze również udział kilku 
księży biskupów z diecezji naszego 
regionu.

Pielgrzymki Rolników od 
początku były przemyślane i dobrze 
przygotowane. Zaraz po pierwszej 
Pielgrzymce (1978) wiele osób 
wykształconych, solidaryzując się z 
ludem wiejskich, oddało mu cenne 
usługi. I tak powstały specjalne 
pieśni na tego rodzaju pielgrzymki. 
Kilku adwokatów zaoferowało 
swoją profesjonalną pomoc w 
sprawach dotyczących uprawnień 
przysługujących rolnikom 
mieszkającym i pracującym od 
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wielu lat na roli. Znaleźli się też 
fachowi prelegenci, którzy w czasie 
Pielgrzymki wyjaśniali rolnikom 
aktualną sytuację społeczną i 
gospodarczą kraju.

Począwszy od pierwszej 
Pielgrzymki Rolników urządzana jest 
Droga Krzyżowa po ulicach miasta 
lub na brzegu obumierającej rzeki 
św. Franciszka, w czasie której obok 
rozważań o Męce Jezusa Chrystusa, 
przedstawiana jest również „droga 
krzyżowa” biednego, wiejskiego 
ludu.

Jako konkretne postanowienie 
pierwszej Pielgrzymki Rolników, 
podjęto zobowiązanie powołania 
do istnienia Związku Zawodowego 
Rolników.

Wobec panującej przemocy i 
niesprawiedliwego traktowania ludu 
wiejskiego, z czasem każda diecezja 
starała się mieć adwokata, który bronił 
rolników. Presja ze strony wielkich 
właścicieli była bezpardonowa. I 

tak adwokat diecezji Bom Jesus da 
Lapa, który przygotował obszerny 
materiał dowodowy odnośnie 
tragicznej sytuacji rolników w naszej 
diecezji, w celu przekazania go 
władzom stanowym w Salwadorze, 
w przeddzień planowanej podróży 
został zamordowany przez 
„nieznanych sprawców”.

Na swoje pielgrzymki rolnicy 
przyjeżdżali z wielkim poświęceniem 
z dużych odległości (nawet 700 km) 
ciężarówkami dostosowanymi w 
prymitywny sposób do przewozu 
ludzi, drogami piaszczystymi i 
wyboistymi. I nadal to czynią, ale 
większość pielgrzymów przyjeżdża 
obecnie autokarami, po szosach 
asfaltowych, gdyż nasze 
Sanktuarium, dawniej odizolowane 
od „wielkiego świata”, ma już 
połączenie szosami asfaltowymi z 
całą Brazylią. 

Na szczęście okres wypędzania 
rolników z ziemi zakończył się. 
Wiele wiosek unicestwionych przez 
wypędzenie ludności powstało 
od nowa, ale problemy społeczne 
zawsze istnieją i dlatego lud wiejski 
garnie się ze swoimi trudnościami do 
Dobrego Jezusa już od czterdziestu 
kilku lat.

Wolne tłumaczenie artykułu
o. Luciano Bernardi OFM Conv.
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42. PIELGRZYMKA ROLNIKÓW
Odezwa do uczestników Pielgrzymki Rolników

Drodzy Pielgrzymi Rolnicy, 
utrudzeni pracą na roli; drodzy 
przedstawiciele ugrupowań 
społecznych na wioskach i w 
miasteczkach, w służbie ludu 
wiejskiego; drodzy potomkowie 
prawowitych właścicieli naszego 
kraju - Indianie; tradycyjne 
wspólnoty i wszyscy zaangażowani 
w walkę o lepsze warunki życiowe 
naszego ludu; wszyscy, którzy z 
nadzieją oczekujecie słusznego 
prawa i efektywnej sprawiedliwości 
w naszym kraju!

Zbliżamy się do 42. Pielgrzymki 
Rolników. Chcemy bardzo 
serdecznie zaprosić wszystkich 
was do intensywnego uczestnictwa 
w Pielgrzymce, która już stanowi 
nieodłączną część naszego życia. 
Jak co roku, zgromadzimy się u stóp 
Dobrego Jezusa w Jego skalistym 
Sanktuarium z przeświadczeniem, 
że On nam będzie błogosławił, 
inspirował nas i dodawał siły do 
dalszej pracy dla dobra naszego 
ludu. Oczekujemy, że podobnie jak 
każdego roku, przybędzie nas wiele 
tysięcy, aby w braterskim spotkaniu, 
doświadczyć odnowy duchowej, 

otrzymać nowy impuls do naszej 
działalności w służbie prawa i 
sprawiedliwości społecznej.

Odnowimy w dniach pielgrzymki 
nasze zobowiązanie do walki w 
obronie ziemi, wody, dostęp do 

których jest naszym podstawowym i 
świętym prawem.

Nasze pielgrzymki charakteryzują 
się głębokimi przeżyciami religijnymi. 
Poznajemy również problematykę 

Temat: Ziemia, Woda i Sprawiedliwość, to Święte Prawo!
Motto: „Będziesz wolny, zachowując Prawo i Sprawiedliwość!” (Iz 1,27)
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społeczną, różnych rejonów kraju; 
umocnieni jesteśmy wspaniałymi 
przykładami i świadectwami naszych 
towarzyszy pielgrzymki, którzy 
żyją i pracują w bardzo trudnych 
warunkach, ale nie załamują się. 
Podejmują oni nowe wyzwania, w 
przeświadczeniu, że towarzyszy im 
siła wiary i błogosławieństwo z nieba. 
Wierzą, że ich marzenie się spełni w 
formie ludzkich, godnych warunków 
życiowych dla wszystkich naszych 
braci i sióstr.

W wymiarze socjopolitycznym, 
ekonomicznym, etycznym i 
moralnym naszego kraju pojawiają 
się nowe, niespodziewane wyzwania. 
Jak było do przewidzenia, nasze 
państwo faworyzuje grupy 
makroekonomiczne, ich interesy 
finansowe, bez żadnej troski o 
zubożałe społeczeństwo i instytucje, 
które mają zaspokoić podstawowe 
potrzeby społeczeństwa. I tak na 
przykład rozkład Państwa, wadliwa 
reforma systemu ubezpieczenia i 
uprawnień robotniczych, ingerencja 
w system edukacji, niekontrolowana 
eksploatacja dóbr naturalnych 
prowadząca do sytuacji katastrofalnej 
(woda, ziemia, puszcze, zasoby 
mineralne), wszystko to jest na 
usługach wielkich korporacji 
ekonomicznych. Cierpi na tym 
stworzona przez Boga natura. 
Zagmatwany dyskurs obecnego rządu 
powoduje poczucie niepewności w 

społeczeństwie. 
Rodzą się więc następujące 

pytania: Kto jest odpowiedzialny za 
sytuację ekonomiczną w kraju? Kto 
powinien spłacać zaciągnięte długi? 

Muszą to być najubożsi? A wielcy 
autorzy miliardowych malwersacji 
mają być nietykalni? 

Do szeregu katastrof, jakie miały 
miejsce na początku tego roku, 
a mianowicie przerwanie zapory 
wodnej w Brumadinho (w stanie 
Minas Gerais), osunięcie się zbocza 
góry w Rio de Janeiro, morderstwa 
w szkole w mieście Suzano (w stanie 
São Paulo), dochodzą katastrofy 
społeczne, utrata zdobytych z wielkim 
trudem uprawnień robotniczych, 
upadek moralności, godności i 
wiarogodności rządzących polityków.

Zagwarantowane w Konstytucji 
z 1988 roku prawa robotnicze są 
zagrożone i sytuacja zdaje się być bez 
wyjścia. 

My, wierzący, czytając na kartach 
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Pisma świętego historię zniewolonego 
ludu wybranego, podziwiamy jak 
to Bóg interweniował, stawał w 
obronie najbiedniejszych. Dlatego 
nie możemy załamywać się i tracić 
nadziei, bo nie jesteśmy sami, rzuceni 
na pastwę losu. Bóg jest z nami, On 
jest Panem historii, dlatego nasza 
wiara rodzi niezłomną nadzieję i 
przekonanie, że 
wysiłki w walce 
o lepsze jutro nie 
pójdą na marne. 
Z n i e c h ę c e n i e 
nie może mieć 
miejsca w życiu 
i działalności 
chrześcijanina!

Z wielką 
u f n o ś c i ą 
garniemy się 
każdego roku do Sanktuarium 
Dobrego Jezusa. On dodaje nam siły 
i wytrwałości w walce o lepsze jutro. 

.............................................

Tegoroczna Pielgrzymka 
Rolników, z swoim bogatym 
programem, odbyła się w dniach 7, 8 i 9 
lipca, z uczestnictwem wielotysięcznej 
rzeszy ludu wiejskiego i innych osób 
zainteresowanych problematyką 
społeczną. Towarzyszyło 
rolnikom trzech księży biskupów, 
kilkudziesięciu duszpasterzy 
parafialnych, wiele sióstr zakonnych 

prowadzących dzieło ewangelizacyjne 
we wspólnotach kościelnych i innych 
osób zaangażowanych w pracę 
duszpasterską ludu wiejskiego. 

Przez cały rok do Sanktuarium 
Dobrego Jezusa przybywa bardzo 
wielu pielgrzymów, również w dniach 
Pielgrzymki Rolników. Nie wszyscy 
są zainteresowani programem 

Pielgrzymki Rolników. Stwarza to 
niezręczną sytuację, gdyż w Grocie 
Matki Bożej Bolesnej mają miejsce 
konferencje i debaty rolników, podczas 
gdy w sąsiedniej Grocie Dobrego 
Jezusa odprawiane są równocześnie 
nabożeństwa dla drugiej grupy 
pielgrzymów. Ale zasadnicze, wielkie 
celebracje, odbywają się w godzinach 
porannych i wieczornych na placu 
sanktuaryjnym z uczestnictwem 
wszystkich pielgrzymów.

Duszpasterska Ekipa 
Sanktuaryjna
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W tym roku Sanktuarium 
Dobrego Jezusa z Groty i Matki 
Bożej Bolesnej obchodzi 328. 
rocznicę swojego istnienia, kiedy to 
pustelnik Franciszek de Mendonça 
Mar, w 1691 roku odnalazł zagubioną 
w dziewiczej puszczy grotę, w niej 
umieścił przyniesiony z Salwadoru 
Wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego 
i niedużą figurę Matki Bożej 
Bolesnej. Z jego przybyciem i życiem 
pustelniczym powstało jedno z 
największych Sanktuariów w Brazylii 
– Dobrego Jezusa z Groty.

W bieżącym roku Kościół 
w Brazylii podjął kilka wyzwań 
duszpasterskich, rzutujących na akcję 
ewangelizacyjną i oddziaływanie 
społeczne w całym kraju, a nawet 
mających wymiar międzynarodowy. 

a). Ojciec Święty Franciszek 
polecił obchodzić październik b.r. 
jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. 

b). Odbędzie się Synod biskupów 
poświęcony problematyce Amazonii, 
w wymiarze ewangelizacyjnym, 
społecznym i ekologicznym, 
związanym z niekontrolowaną 
dewastacją dżungli. W Synodzie tym 
weźmie udział nasz współbrat o. bp 
Marek Piątek, ordynariusz diecezji 
Coari w Amazonii.

c). Kampania Braterstwa w 

roku bieżącym, której tematem 
jest „Braterstwo i zaangażowanie 
polityczne” ukierunkowana 

jest na problematykę korupcji i 
niesprawiedliwości społecznej 
na wysokich szczeblach władzy 
państwowej. 

d). W Bom Jesus da Lapa 
obchodzimy Diecezjalny Rok 
Powołaniowy, mający na celu 
ożywienie duszpasterstwa 
powołaniowego w parafiach i we 
wspólnotach kościelnych.

Wszystko to wzięte zostało 
pod uwagę w opracowaniu 
planu duszpasterskiego na nasz 
czteromiesięczny Wielki Odpust 
(lipiec – październik). 

SANKTUARIUM DOBREGO JEZUSA Z GROTY
UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE - 2019
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Temat ogólny tegorocznego 
okresu pielgrzymkowego jest 
następujący: 

„Dobry Jezus powołuje nas do 
przeżywania i do propagowania 
wolności, w oparciu o Boże Prawo i 
Sprawiedliwość.”

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM 
DOBREGO JEZUSA

Pierwszy dzień – 28.07
Temat - Dobry Jezus oferuje nam 

wolność dzieci Bożych. 
Tekst biblijny: J 8,31-42
Jako członkowie Kościoła mamy 

iść za Dobrym Jezusem, głosząc 
Jego Słowo i dając przykład życia 
chrześcijańskiego. Siła i 
dynamizm Kościoła tkwi 
w miłości i miłosierdziu, 
które prowadzą ludzi 
do zachowania Bożego 
prawa i sprawiedliwości 
(por. Iz 1,27). Tylko w 
ten sposób przeżywać 
będziemy wolność dzieci 
Bożych.

Drugi dzień – 29.07
Temat - Dobry Jezus 

przynosi nam prawo do godnego 
życia osobistego i rodzinnego. 

Tekst biblijny: Mt 25,31-46
Jako uczniowie i głosiciele orędzia 

Dobrego Jezusa mamy angażować 

się w działalność charytatywną i 
w promowanie sprawiedliwości 
mającej na celu zapewnienie naszym 
braciom i siostrom, którzy żyją w 
nędzy i są zepchnięci poza nawias 
społeczeństwa, godnego, dostatniego 
i spokojnego życia osobistego, 
rodzinnego.

Trzeci dzień – 30.07
Temat - Dobry Jezus przynagla 

nas do walki o podstawowe prawa 
człowieka w społeczności naznaczonej 
rażącą niesprawiedliwością.

Tekst biblijny: Mt 5,38-48
Sprawiedliwość społeczna to 

akcja dobroczynna, która ma za 
zadanie wyjść do potrzebujących, aby 

zapewnić im lepsze warunki życiowe. 
Jest to zmaganie ze zróżnicowaniem 
społecznym, poszukując środków 
prawnych, które zapewnią ubogim 
godne warunki życiowe. 
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Czwarty dzień – 31.07
Temat – Dobry Jezus prowadzi 

wszystkich ochrzczonych do 
pełnienia misji budowania braterstwa.

Tekst biblijny: J 15,9-17
Budować braterstwo, troszczyć 

się o dobro wspólne, walczyć o 
prawa człowieka, stanowią siłę 
ewangelicznej przemiany dla 
dobra potrzebujących w ich 
codziennym życiu. Polityka, to 
przede wszystkim troska o dobro 
wspólne, które jest udziałem 
wszystkich i buduje powszechne 
braterstwo

Piąty dzień - 01.08
Temat – Dobry Jezus posyła 

wszystkich ochrzczonych do 
walki z obecną w naszym 
społeczeństwie śmiercionośną 
przemocą. 

Tekst biblijny: Łk 6,27-38
Dobry Jezus uczy nas 

przezwyciężać wszelkie rodzaje 
przemocy i budowania pokoju. Jest to 
zadanie każdego chrześcijanina. Tak 
przemoc, jak i pokój rodzą się w sercu 
człowieka. Jako ochrzczeni mamy do 
spełnienia misję budowania pokoju 
społecznego, wykorzeniając przemoc 
z życia społecznego. 

Szósty dzień - 02.08
Temat – Dobry Jezus posyła nas 

ochrzczonych do współpracy z dziełem 

budowania nowej, sprawiedliwej i 
braterskiej społeczności.

Tekst biblijny: Mk 16,15-20
Jako chrześcijanie zobowiązani 

jesteśmy do zaangażowania się w 
dzieło transformacji społeczności, 
według modelu ewangelicznej miłości 
i poszanowania praw człowieka. 
Taka powinna być cała działalność 

polityczna, zawsze w służbie 
człowiekowi, rodzinie i wspólnocie. 

Siódmy dzień – 03.08
Temat – Dobry Jezus powołuje 

nas ochrzczonych i posyła nas do 
pełnienia naszego powołania w 
świecie.

Tekst biblijny: Łk 4,16-21
W październiku obchodzić 

będziemy Nadzwyczajny Miesiąc 
Misyjny ogłoszony przez Ojca 
Świętego Franciszka. Temat Miesiąca 
Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: 
Kościół Chrystusa z misją w świecie”. 
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Ma on przyczynić się do 
rozbudzenia świadomości misji 
„ad gentes” i podjęcia z nowym 
zapałem misyjnej przemiany życia 
i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby 
wszystkim wiernym leżało naprawdę 
na sercu głoszenie Ewangelii.

Ósmy dzień - 04.08
Temat – Dobry Jezus zaprasza nas 

do zaangażowania się w działalność 
mającą na celu 
zagwaran towanie 
w s z y s t k i m 
podstawowych praw 
życiowych.

Tekst biblijny: J 
10.1-10

Polityka to 
roztropna troska 
o dobro wspólne. 
W taką działalność 
polityczną mają 
się angażować 
chrześcijanie, w 
imię ewangelicznej 
miłości bliźniego. Jest to zasadniczo 
obowiązek władz państwowych, ale 
wszyscy chrześcijanie zobowiązani 
są w miarę możliwości uczestniczyć 
w ustanawianiu i realizowaniu praw, 
aby polityka stała się służbą dla 
wszystkich ludzi.

Dziewiąty dzień – 05.08
Temat – Dobry Jezus kładzie na 

serce wszystkim wiernym troskę o 
ewangelizowanie ludów tubylczych 
w Amazonii oraz wyzwanie do 
ochrony dżungli amazońskiej przed 
degradacją. 

Tekst biblijny: Mk 4,26-34
„Amazonia: nowe drogi dla 

Kościoła i ekologii integralnej” 
– pod takim hasłem obradować 
będzie w Watykanie, w dniach 6-27 
października, Synod Biskupów dla 

Amazonii. Poświęcony on zostanie 
przede wszystkim ewangelizacji tego 
liczącego 7,5 mln km kwadratowych 
obszaru rozciągającego się na 
terytorium dziewięciu państw z 35 
mln ludzi, z których około 3 mln to 
tubylcy, należący do 390 szczepów i 
plemion.
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Dziesięciodniowe uroczystości 
odpustowe Dobrego Jezusa (28.07 - 
6.08) były jedną wielką manifestacją 
wiary i miłości ludu brazylijskiego 
do Ukrzyżowanego Dobrego Jezusa z 
Groty. 

Uczestnictwo wiernych w 
nowennie przygotowawczej było 
bardzo liczne, gdyż wielu pielgrzymów 
przyjeżdża, aby być przez kilka dni na 
odpuście. 

Ruch pielgrzymkowy wzrasta 
z roku na rok. Wielu pielgrzymów 
przybywa por raz pierwszy, aby poznać 
z bliska niezwykłe Sanktuarium, 
które już widzieli przez transmisje 

telewizyjne i internetowe. Dlatego 
obszerny plac sanktuaryjny nie mieści 
wszystkich uczestników nabożeństw. 

Zajmują więc przyległy plac 
miejski i sąsiednie ulice. Pielgrzymi 

przyjeżdżają z daleka, nawet z 
odległości 2.000 km. W obecnych 
czasach podróż dla pielgrzymów 
jest łatwiejsza niż dawniej, gdyż 
nasze miasto połączone jest szosami 
asfaltowym (wprawdzie nie zawsze 
dobrej jakości) ze wszystkimi wielkimi 
miastami Brazylii.

Pielgrzymi przeżywają głęboko 
kolejne, doroczne pielgrzymki; 
niektórzy przyjeżdżają nawet 
kilka razy w roku. Liczą też swoje 
pielgrzymki i gdy osiągną pięćdziesiąt 
czy więcej (jak mówią) odwiedzin 
Dobrego Jezusa, publicznie za to 
dziękują. 

Sanktuarium dzięki swemu 
niezwykłemu urokowi, rodzi głębokie 

ŚWIĘTO ODPUSTOWE DOBREGO JEZUSA Z GROTY - 2019

GŁĘBOKIE PRZEŻYCIA RELIGIJNE 
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przeżycia religijne i wszyscy żywią 
nadzieję, że jeszcze wiele razy 
powrócą do Dobrego Jezusa i jego 
Bolesnej Matki.

Kazania w czasie Nowenny 
głosili zaproszeni księża biskupi. 
Centralne nabożeństwa Nowenny 
o godzinie 19:00 transmitowane 
były przez internetową telewizję 
sanktuaryjną, a w ostatnich dniach 
przez redemptorystowską telewizję 
Aparecida, na całą Brazylię. 

Cieszyliśmy się z obecności 
wielu biskupów: João Santos 
Cardoso, ordynariusz naszej 
diecezji Bom Jesus da Lapa, 
o. bp Francisco de Assis 
CSsR z diecezji Campo Maior 
(stan Piauí), o. abp Darci 
José Nicole CSsR z diecezji 
Diamantina (stan Minas 
Gerais) i nasz współbrat z 
Wiceprowincji Bahia, częsty 
pielgrzym Dobrego Jezusa, o. 
bp. Czesław Stanula, emerytowany 
ordynariusz diecezji Itabuna-BA.

Byli też, jak każdego roku kapłani 
– duszpasterze, którzy przybyli ze 
swoimi parafianami, diakoni stali, 
siostry zakonne, seminarzyści, wierni 
zaangażowani w rożne posługi 
duszpasterskie w swoich wspólnotach.

Nie brakło reprezentantów władz 
stanowych powiatowych i miejskich, 
którzy chętnie uczestniczą w 
uroczystościach nie tyle z pobożności, 
co ze względów politycznych. W tym 
roku było ich mniej, gdyż nie jest to u 
nas rok wyborów.

Celebracje odpustowe były bardzo 
uroczyste: Msza święta o godzinie 
5:00 i uroczysta suma o godzinie 7:00 
(ze względu na upał w późniejszych 
godzinach). Inne Msze święte 
odprawiane były w obszernej Grocie 
Matki Bożej Bolesnej.

Wspaniała, dwugodzinna procesja 
odpustowa z Wizerunkiem Dobrego 

Jezusa na artystycznym feretronie 
rozpoczęła się w oddalonej około 2 
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Wielu Redemptorystów z Bahii i 
z innych Prowincji zaangażowanych 
jest w posługę religijną pielgrzymom 
podczas Nowenny do Dobrego 
Jezusa. Dlatego każdego roku święto 
liturgiczne naszego Założyciela 

(1 sierpnia) obchodzone jest 
bardzo uroczyście, przez licznych 

redemptorystów, z uczestnictwem 
kilku tysięcy pielgrzymów. 

W tym roku uroczystej celebracji 
eucharystycznej przewodniczył 
nasz współbrat redemptorysta o. 
bp Francisco de Assis, ordynariusz 

diecezji Campo Maior. On 
też wygłosił okolicznościowe 
kazanie. 

Dzięki obecności tysięcy 
pielgrzymów nasz święty 
zakonodawca staje się coraz 
bardziej znany i czczony. 
Ludowi pieśniarze śpiewają na 
górze sanktuaryjnej o świętym 
Alfonsie, który, wierny swojemu 
zobowiązaniu, nie tracił 
bezużytecznie ani jednej minuty.

Redakcja

km katedrze (w budowie) o godzinie 
16:30. Szerokimi ulicami miasta, 
z uczestnictwem kilkudziesięciu 
tysięcy pielgrzymów, przybyła 
ona do Sanktuarium, gdzie około 
godziny 19:00 odbyło się uroczyste 
zakończenie dnia odpustowego, z 
pięknym, misyjnym kazaniem o. bpa 
Darci José Nicole CSsR.

W ostatniej Mszy świętej 
„pożegnania pielgrzymów” o 
godzinie 21:00 uczestniczyła również 
kilkutysięczna rzesza.

W ten sposób zakończył się 
wielki odpust Dobrego Jezusa, ale 
nie zakończył się intensywny ruch 
pielgrzymkowy, który trwa do końca 
października. 

Okres pielgrzymkowy odbywa 
się w „zimowej” porze roku, kiedy to 
przez wiele miesięcy nie pada deszcz, 
dlatego zawsze jest zagwarantowana 
pogoda na wielkie uroczystości.

Za: santuariobomjesusdalapa.com.br
Wolne tłumaczenie Redakcji

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO ALFONSA
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W roku bieżącym ogólny temat 
duszpasterski w Sanktuarium 
Dobrego Jezusa jest następujący: 
„Dobry Jezus powołuje nas do 
przeżywania i do propagowania 
wolności, w oparciu o Boże Prawo i 
Sprawiedliwość”.

W czasie ośmiodniowych 
uroczystości odpustowych Matki 
Bożej Bolesnej (8-15 września) 
w okolicznościowych kazaniach 
omawiane były (po dwa na każdy 
wieczór) Uczynki Miłosierdzia 
względem duszy i ciała, zawsze 
w odniesieniu do Maryi Matki 
Miłosierdzia - modelu wszelkich 
cnót. Uczynki miłosierdzia to wierne 
praktykowanie obwieszczonego 
przez Jezusa Wielkiego Przykazania 
Miłości.

Pierwszy dzień - 08.09
Temat - Dobry Jezus i Jego Matka 

Maryja uczą nas praktykować bardzo 
ważnych uczynków miłosierdzia: 
głodnych nakarmić i spragnionych 
napoić. 

Tekst biblijny: Mt 25,31-46
Według nauczania Jezusa 

Chrystusa, nasze zbawienie wieczne, 
czyli wejście do Królestwa Bożego, 
uzależnione jest od naszej efektywnej 
miłości bliźniego, przez zaspokojenie 
jego pierwszych potrzeb: głodu i 
pragnienia.

Drugi dzień - 09.09
Temat - Przykazanie miłości 

bliźniego zobowiązuje nas do 
pełnienia kolejnych uczynków 
miłosierdzia: nagich przyodziać i 
podróżnych w dom przyjąć. 

Tekst biblijny: Łk 3,10-18 
W konkretnej sytuacji, w jakiej 

SIEDMIODNIOWE PRZYGOTOWANIE
I DZIEŃ ODPUSTOWY MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
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żyjemy, gdzie na ulicach dużych 
miast wegetuje tylu bezdomnych, 
gdzie tyle dzieci prosi o jałmużnę, 
pełnienie uczynków miłosierdzia 
to nasza prawdziwie ewangeliczna 
postawa.

Trzeci dzień - 10.09
Temat - Chrześcijańską miłość 

bliźniego okazujemy praktykując 
uczynki miłosierdzia względem osób 
tak bardzo opuszczonych: więźniów 
pocieszać i chorych nawiedzać.

Tekst biblijny: Łk 10,25-37
Jezus Chrystus powiedział: 

Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was 
umiłowałem. On oddał życie za 
nas, a my mamy poświęcić nasze 
życie dla bliźnich, w szczególności 
tych zapomnianych w więzieniach i 
dotkniętych chorobą.

Czwarty dzień - 11.09
Temat - Serce otwarte na 

potrzeby innych przynagla nas, aby 
strapionych pocieszać i wątpiącym 
dobrze radzić.

Tekst biblijny: J 11,17-27
Aby wejść do Królestwa 

Bożego, nie wystarczy przestrzegać 
przykazań, lecz jeszcze trzeba mieć 

serce ukierunkowane na braci i 
sióstry potrzebujących naszej pomocy 
materialnej i duchowej.

Piąty dzień -12.09
Temat - Pełnić uczynki 

miłosierdzia względem duszy 
naszych bliźnich: grzeszących 
upominać i nieumiejętnych 
pouczać. 

Tekst biblijny: Mt 19,16-26
Niełatwo jest upominać 

grzeszących, gdyż zwykle 
nastawieni są negatywnie do 
wszelkiej ingerencji w ich 
życie, ale wymaga tego miłość 

bliźniego. Wielkim wyzwaniem 
dla nas wszystkich jest spełnianie 
kolejnego uczynku miłosierdzia: 
pouczać, wyjaśniać, uświadamiać.
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Szósty dzień - 13.09
Temat - Wielkie Przykazanie 

Miłości Jezusa Chrystusa i Jego 
przykład przynagla nas, aby krzywdy 
cierpliwie znosić i urazy chętnie 
darować.

Tekst biblijny: Mt 18,15-20
Cierpliwość we współżyciu 

z bliźnimi i otwarte serce do 
przebaczenia doznanych uraz są 
konieczne, aby nasze współżycie 
z innymi mogło być przyjazne i 
radosne.

Siódmy dzień - 14.09
Temat - Uczynkami miłosierdzia 

względem ciała i duszy są: umarłych 
pogrzebać i modlić się za żywych i 
umarłych.

Tekst biblijny: J. 19,38
Józef z Arymatei i Nikodem z 

wielkim szacunkiem przygotowali 
pogrzeb i złożyli ciało Jezusa 

do grobu w pobliskim ogrodzie. 
Pogrzebać umarłych, modlić się za 
nich, to uczynek miłosierdzia i wyraz 

wiary w życie wieczne i świętych 
obcowanie. Modlitwa za żywych i 
umarłych jest obowiązkiem każdego 
chrześcijanina.

W czasie uroczystego 
nabożeństwa wieczornego na placu 
sanktuaryjnym miało również miejsce 
ewangeliczne rozważanie siedmiu 
boleści Maryi z piękną inscenizacją 
przygotowaną z wielkim kunsztem 
artystycznym na każdy wieczór 
przez Sanktuaryjną Grupę Teatralną. 
Było to głębokim przeżyciem 
zgromadzonej kilkutysięcznej 
rzeszy pielgrzymów i wielu tysięcy 
internautów, gdyż nabożeństwa te 
były także transmitowane przez 
sanktuaryjną telewizję internetową.

Kazania głosili nasi współbracia, 
a mianowicie: o. Roque Silva 
Alves - Wiceprowincjał, który 
dokonał uroczystego otwarcia 
siedmiodniowego przygotowania do 



33Biuletyn Informacyjny “Noticiário” Nr 120  Lipiec - Grudzień 2019 r.

święta odpustowego Matki Bożej 
Bolesnej; o. Geraldo Camargo z 
Salwadoru; o. Zbigniew Małolepszy 
- kustosz Sanktuarium Matki Bożej 

Wspomożycielki w Arraial d’Ajuda 
oraz o. Fábio Bento da Costa, z 
Prowincji Goiás. Uroczystym 
celebracjom przewodniczył 
Ordynariusz Diecezji ks. bp João 
Santos Cardoso.

Liczyliśmy na pomoc kilku księży 
diecezjalnych, a ponieważ celebracje 
odpustowe w dniu świątecznym 
(15 września) transmitowane były 
przez TV Aparecida, cieszyliśmy 
się z obecności o. Williama 
Betonio, który należy do ekipy tej 
redemptorystowskiej telewizji.

ŚWIĄTECZNY DZIEŃ 
ODUSTOWY

W święcie odpustowym Matki 
Bożej Bolesnej uczestniczyło 
około 40 tysięcy pielgrzymów, 
dlatego nie mieścili się oni na placu 
sanktuaryjnym, zajmując przyległy 
plac miejski i pobliskie ulice. 

Podobnie jak w dzień odpustowy 
Dobrego Jezusa (6 sierpnia), ze 
względu na upał w ciągu dnia, 
uroczysta suma odprawiona została o 
godzinie 7:00 rano.

Niezwykle barwna, radosna 
procesja z figurą Matki Bożej 
Bolesnej na artystycznym feretronie, 
rozpoczęła się o godzinie 17:00 i po 
powrocie na plac sanktuaryjny miało 
miejsce uroczyste zakończenie święta 
odpustowego.

Z radością obserwujemy wzrost 
uczestnictwa pielgrzymów w 

uroczystościach odpustowych Matki 
Bożej Bolesnej. Z każdym rokiem 
wzrasta liczba Jej czcicieli. Jeżeli w 
latach osiemdziesiątych uczestniczyło 
zaledwie kilka tysięcy pielgrzymów, 
to teraz są ich dziesiątki tysięcy!

Sanktuaryjna Ekipa Duszpasterska
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Rys historyczny:
Arraial – Osiedle Matki Bożej 

Wspomożycielki powstało jako 
wyraz szacunku dla nawigatora 

Tomé de Souza i dla jezuitów, którzy 
przybyli tu w 1549 roku trzema 
okrętami: Conceição (Niepokalane 
Poczęcie), Salvador (Zbawiciel) i 
Ajuda (Wspomożycielka), a które dały 
nazwę trzem miastom i ich pierwszym 
kościołom: Salwador (stolica stanu 
Bahia), Arraial d’Ajuda (pierwsze 
sanktuarium maryjne w Brazylii) 
i Conceição (które nie odegrało w 
historii ważniejszej roli). Pierwsza 
kaplica – lepianka pokryta liśćmi 
palmowymi zbudowana została przez 
księży Jezuitów w 1550 roku. W 
niej umieszczono figurę Matki Bożej 
Wspomożycielki.

Odnośnie początków Sanktuarium, 
zachował się opis z 1722 roku 
zakonnika Agostinho w jego dziele o 
sanktuariach maryjnych w Brazylii - 
„Santuário Mariano”. Zamieszcza on 
następującą notatkę o Arraial d’Ajuda: 

„Kaplica zbudowana była z drzewa i 
gałęzi, pokryta liśćmi palmowymi, jak 
wiele innych budynków w Ameryce. 
Gdy o. Nóbrega umieścił w ołtarzu 
figurę Matki Bożej Wspomożycielki, 
zaraz zaczęły dziać się niezwykłe cuda. 
Tak jest do dnia dzisiejszego”.

Kaplica była więc prowizoryczna, 
zbudowana tak, jak wszystkie inne 
chaty. W ten sposób rozpoczęła 
się misja ewangelizacyjna księży 
Jezuitów.

W okolicy były plantacje trzciny 
cukrowej, potem nadszedł okres 
plantacji kakao, ale co zadecydowało o 
rozwoju osady Arraial d’Ajuda, był kult 
Matki Bożej i sława źródła cudownej 
wody w pobliżu kaplicy sanktuaryjnej. 
W zapisach jezuickiej misji czytamy: 
„to cudowne źródło wytrysnęło 
dzięki wstawiennictwu Matki Bożej; 
wiadomość o tym obiegła cały kraj. 
Tak rozpoczął się ruch pielgrzymkowy, 
a z nim rozwój religijny i gospodarczy 
najbliższej okolicy.

Święto odpustowe 2019
Aby upamiętnić i przybliżyć 

miejscowej ludności i pielgrzymom 
historię początków maryjnego 
Sanktuarium, kustosz sanktuaryjny o. 
Zbigniew Małolepszy wykorzystał w 
tym roku znaczącą datę – 470. rocznicę 
założenia Sanktuarium i zorganizował 
z tej okazji szereg imprez, zwłaszcza w 

ŚWIĘTO ODPUSTOWE MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI
W 470. ROCZNICĘ POWSTANIA SANKTUARIUM
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czasie dziesięciodniowego 
odpustu Matki Bożej 
Wspomożycielki (6-15 
sierpnia).

Dzień odpustowy 
15 sierpnia poprzedzony 
był uroczystą nowenną, 
z licznym uczestnictwem 
miejscowych parafian oraz 
z delegacjami sąsiednich 
parafii. W każdy wieczór w 
uroczystym nabożeństwie 
nowennowym biorą udział księża 
duszpasterze z liczną grupą wiernych 
ze swojej parafii, którzy angażują się 
w przeprowadzenie i uświetnienie 
liturgii. W ten sposób utrzymują się 
dobro sąsiedzkie kontakty parafii. 
Gdy w ich parafiach odprawiają 
się nabożeństwa nowennowe przed 
odpustem, duszpasterz i reprezentacja 
z Arraial d’Ajuda rewanżuje się, 
animując jednego wieczoru ich liturgię.

W miarę zbliżania się święta 
patronalnego, wzrasta liczba 
pielgrzymów uczestniczących 
w nabożeństwach. Wielu z nich 
przyjeżdża z sąsiednich stanów 
brazylijskich (Minas Gerais i Espirito 
Santo), ale większość uczestników 
pochodzi z naszego stanu Bahia. 
Niektórzy czciciele Matki Bożej 
Wspomożycielki odbywają piesze 
pielgrzymki. Zwłaszcza jedna z nich 
jest bardzo liczna, a mianowicie z 
miasta, które jest siedzibą diecezji 
Eunápolis (66 km) i druga, tradycyjna, 
praktykowana od pokoleń piesza 

pielgrzymka plażą nad 
Atlantykiem z miasta Prado 
(około 100 km). W tej 
pielgrzymce uczestniczy 
zazwyczaj tylko 
kilkadziesiąt osób.

Święto odpustowe 
(„jubileuszowe” – 470 
istnienia Sanktuarium) 
było bardzo dobrze 
przygotowane, z 
uczestnictwem wielkiej 

liczny pielgrzymów i wiernych z 
sąsiednich parafii. Uroczystej sumie 
przewodniczył ks. bp José Edson 
Santana de Oliveira – ordynariusz 
diecezji Eunápolis-BA. Koncelebrowali 
Eucharystię o. Roque Silva Alves 
- Wiceprowincjał, duszpasterze 
sanktuaryjni i parafialni: o. Zbigniew 
Małolepszy – kustosz Sanktuarium, 
o. Tadeusz Mazurkiewicz, o. Neilton 
da Mota Junqueira oraz liczni 
kapłani diecezjalni i zakonni z całego 
rejonu tzw. Costa de Descobrimento 
(„Wybrzeża Odkrycia” - bo właśnie tu 
Portugalczycy w 1500 roku „odkryli” 
Brazylię). 

W godzinach popołudniowych 
(15:00-17:00) odbyła się wielka 
procesja odpustowa z figurą Matki 
Bożej Wspomożycielki. Deszcz, który 
w czasie procesji zaczął padać nie 
„zgasił” religijnego uniesienia czcicieli 
Matki Bożej Wspomożycielki.

https://www.porto-seguro-bahia.com
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ODPUST ŚW. ROCHA W KOŚCIELE ŚW. ŁAZARZA 
W SALWADORZE

Ulica prowadząca do kościoła 
św. Łazarza i całe otoczenie świątyni 
przybrało biały kolor, gdyż w dniu 
16 sierpnia odbywało się tam święto 

odpustowe św. Rocha, a tradycja 
nakazuje czcić go w białych strojach. 
Kilka tysięcy czcicieli św. Patrona 
świętuje, na swój sposób, dzień 
odpustowy.

Nieduży kościół, wybudowany 
przez afrykańskich niewolników 
przed prawie trzystu laty, ma dwóch 
patronów: św. Łazarza i św. Rocha. 
Obydwaj patronowie wzywani są jako 
obrońcy przed chorobami zakaźnymi i 
epidemiami.

Odpust głównego Patrona – św. 
Łazarza obchodzony jest w ostatnią 
niedzielę stycznia, gromadząc około 
tysiąca uczestników, podczas gdy w 
odpuście drugiego Patrona – św. Rocha 
uczestniczy wielotysięczna rzesza. 

Podczas gdy wewnątrz kościoła 
odprawiane są katolickie nabożeństwa, 

na placu przed kościołem odbywają 
się ceremonie afrykańskiej religii 
candomblé. Przywiezieni z Afryki 
niewolnicy mieli swoje tradycyjne 
wierzenia; w Brazylii zostali 
ochrzczeni, ale katechizowani 
tylko powierzchownie, pozostając 
praktycznie poganami. Chodzili do 
kościoła, bo im kazano. Z czasem 
zaczęli utożsamiać świętych 
katolickich z bóstwami afrykańskimi. 
I tak Matkę Bożą utożsamili z boginią 
mórz Iemanjá, św. Łazarza z bóstwem 
afrykańskim Omulú, a św. Rocha z 
bóstwem Obaluaé. Każdy popularny 
święty katolicki miał swojego 
odpowiednika w bóstwach religii 
afrykańskiej.

Afrykański kult religijny jest bardzo 
oryginalny i okazały, dlatego wielu 
turystów przyjeżdża z ciekawości, 

by móc go obejrzeć. Stąd też władze 
miejskie faworyzują kult afrykański 
i przeznaczają na niego wielkie 
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dotacje finansowe. Przyjeżdżają nawet 
„pielgrzymki” z bardzo daleka, nie 
tyle na odpust św. Rocha, co raczej dla 
uczczenia Obaluaé.

W przeszłości kult afrykański 
był zabroniony i prześladowany, 
ale w obecnych czasach ustała 
wszelka wrogość i w imię miłości 
chrześcijańskiej jest tolerowany. 
W praktyce, wielu adeptów 
religii afrykańskiej uczestniczy 
w nabożeństwach katolickich 
uważając, że tak powinno być. Stąd 
dla Kościoła katolickiego jawią się 
niełatwe wyzwania ewangelizacyjne i 
duszpasterskie.

Świąteczny dzień św. Rocha 
rozpoczął się wcześnie, bo już o godzine 
5:30 wystrzałami setek petard. Zaraz po 
tej „pobudce” rozpoczęła się modlitwa 
różańcowa mężczyzn. Pierwsza Msza 
święta odprawiona została o godzinie 
7:00, a następne o godzinie 9:00 i 
11:00. Mszy świętej o godzinie 11:00 
przewodniczył o. Mirosław Juruś. 
Koncelebrował o. Ednei Galvão. 
Uczestniczyli w niej nasi seminarzyści 
(postulanci) z seminarium św. Gerarda 
w dzielnicy Pituaçu. 

Uroczysta suma odpustowa 
celebrowana była o godzinie 16:00. 
Po niej odbyła się wyczekiwana przez 
wszystkich (katolików i niekatolików) 
czterokilometrowa procesja ulicami 
dzielnicy, z pięknym, artystycznym 
feretronem św. Rocha.

Uroczystej sumie odpustowej 
przewodniczył ks. bp Hélio Pereira 

dos Santos, biskup pomocniczy 
Archidiecezji Salwador. 
Koncelebrowali z nim ojcowie: Adam 
Mazur, Geraldo Camargo i Ednei 
Galvão.

O. Geraldo Camargo, wikariusz 
parafii Zmartwychwstania Pańskiego, 
do której należy kościół św. Łazarza, 
w płomiennych słowach zrobił 
wprowadzenie do uroczystej procesji, 
apelując, żeby była ona wyrazem i 
manifestacją naszej wiary katolickiej, 
aktem głębokiej czci naszego świętego 
Patrona. Procesję animował o. Adam 
Mazur przez nagłośnienie potężnego 
radiowozu. Pod koniec procesji zaczął 
padać deszcz, ale procesja, z całą 
godnością i spokojem, wróciła do 
kościoła.

Proboszcz parafii o. Krzysztof 
Przychocki był w tym roku nieobecny, 
gdyż odbywał zasłużony urlop w 
Polsce.

Na bazie gazetki parafialnej O 
Ressuscitado – Sierpień 2019

Redakcja
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Kilka słów o mieście
Miasto Mutuipe, liczące około 

22.000 mieszkańców, położone jest 
w bardzo malowniczej części stanu 
Bahia, na zielonych wzgórzach. 
Odległe jest ono od Salwadoru - 250 
km, a od Bom Jesus da Lapa - 570 
km. Mimo tak dużej odległości, 
każdego roku liczni pielgrzymi 
przyjeżdżają stamtąd do Sanktuarium 
Dobrego Jezusa. Miasto Mutuipe jest 
miejscem szczególnym, gdy chodzi 
o nabożeństwo i pielgrzymki do 
Dobrego Jezusa. Od niepamiętnych 
czasów wierni organizowali 
wielkie pielgrzymki ciężarówkami 
dostosowanymi do przewozu ludzi. 

Nieraz przyjeżdżało dziesięć i więcej 
ciężarówek (około 700 pielgrzymów). 
Ciężarówki ustrojone były liśćmi 

palmowymi, kwiatami tropikalnymi, 
chorągiewkami i transparentami. 
Wjeżdżały do miasta razem, stawały 
w pobliżu Sanktuarium, aby powitać 
Dobrego Jezusa. Całe miasto 
wiedziało, że przyjechali pielgrzymi 
z Mutuipe. W ostatnich latach 
odbywają oni podróż autobusami, 
ale w takim samym świątecznym i 
radosnym nastroju.

Misje święte
Misje święte zostały 

przygotowane według tradycyjnego 
redemptorystowskiego schematu, 
przez odwiedziny misjonarzy 
oraz spotkania formacyjne dla 
pomocników świeckich, którzy 
przez cały miesiąc poprzedzający 
samą misję prowadzili ewangelizację 
rodzin.

Dzięki tej pracy przygotowawczej 
na rozpoczęciu Misji świętej w 
kościele parafialnym św. Rocha, w 
dniu 8 maja b.r., uczestniczyła wielka 

REDEMPTORYSTOWSKIE MISJE ŚWIĘTE - 2019

     1. MISJE ŚWIĘTE W MUTUÍPE-BA 
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rzesza parafian z miasta i z wiosek 
należących do parafii, z sercem 
otwartym na słowo Boże.

Eucharystii na rozpoczęcie Misji 
świętej przewodniczył koordynator 
Ekipy Misyjnej o. Devaldo Menêz. 
Koncelebrowali należący do ekipy 
misyjnej ojcowie: Józef Grzywacz, 
Gildevan Rocha i 
Alessandro Ferreira. Ks. 
Jose Roberto, proboszcz 
parafii, który prosił 
o przeprowadzenie 
Misji świętej również 
koncelebrował Mszę 
świętą. Na jej zakończenie 
odbyła się wymowna 
ceremonia wręczenia 
przez proboszcza ojcom 
i należącemu do grupy 
misyjnej br. Domingosowi 
Barreto (ich własnych) 
krzyży misyjnych, 
powierzając im wielkie 
zadanie ewangelizacyjne 
w swojej parafii.

Misje święte na wioskach
W pierwszych tygodniach 

misjonarze przeprowadzili 
kilkudniowe Misje święte w licznych 
wioskach należących do parafii. 
Wioski nie są duże, liczą zwykle około 
80 rodzin, ale ponieważ oddalone są 
ponad 10 km jedna od drugiej, dlatego 
w każdej z nich redemptoryści starają 

się przeprowadzić Misję, według 
uświęconego tradycją programu.

Dzień rozpoczyna się o 
świcie procesją pokutną i krótkim 
nabożeństwem z katechezą o 
sakramentach świętych. W ciągu 
dnia misjonarze odwiedzali 
rodziny, zwłaszcza te najbardziej 

zaniedbane w praktykach 
religijnych, domy 
staruszków i chorych, z 
posługą sakramentalną 
(spowiedź, Komunia 
święta i namaszczenie 
chorych), co było dla 
nich głębokim, radosnym 
przeżyciem religijnym. 
Codziennie odbywało 
się też radosne spotkanie 
misyjne z dziećmi 
szkolnymi, wykorzystane 
do animowania ich 
do uczestnictwa w 
katechezie prowadzonej 
we wspólnocie 
kościelnej. W godzinach 

popołudniowych odbywało się 
paraliturgiczne nabożeństwo 
święcenia wody, dewocjonaliów 
z wyjaśnieniem odnośnie kultu 
świętych, ich figur i obrazów. Była 
również okazja do pojednania 
się z Bogiem przez spowiedź 
sakramentalną.

Centralnym nabożeństwem 
misyjnym jest Msza święta wieczorna 
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z uczestnictwem rodzin. Ze względu 
na powszechną problematykę 
małżeńską i rodzinną, w czasie Misji 
świętej ojcowie starają się kłaść wielki 
nacisk na chrześcijański sposób 
budowania ogniska rodzinnego i 
wychowania dzieci.

Misje święte w miejskich 
wspólnotach kościelnych

Po zakończeniu pracy misyjnej 
na wioskach, misjonarze przystąpili 
do dzieła ewangelizacyjnego w 
miejskich wspólnotach kościelnych. 
Oprócz kościoła parafialnego, bywa 
zwykle kilka kaplic filialnych. W 
obydwu kościołach parafialnych 
Misja święta trwała 10 dni, a w 
mniejszych kaplicach filialnych 5 dni.

Program nabożeństw był 
podobny jak na wioskach, z tym że 
bardziej rozbudowany i ożywiony, 
z licznym uczestnictwem wiernych. 
Procesje pokutne o świcie z 
porannym nabożeństwem cieszyły 
się wielką frekwencją i radosnym 
uczestnictwem wiernych. Ponieważ 
procesja kończyła się nabożeństwem 
na ulicy przed jakimś domem, więc 
czasem uradowana, „zaszczycona” 
rodzina przygotowywała „śniadanie” 
dla uczestników (kawę, ciasto na 
słono i na słodko, owoce). Był to 
piękny gest, mówiący o ogromnej 
gościnności, jaka cechuje lud 

brazylijski. Dlatego nabożeństwo to 
miało też znamię przyjaźni, zbratania 
i serdeczności.

Uroczyste zakończenie Misji 
świętej odbyło się dnia 29 maja 2019 
roku. Przed właściwą celebracją 
wierni zgromadzili się u wjazdu do 
miasta, gdzie odbyło się poświęcenie 
i ustawienie okazałego Krzyża 
Misyjnego. Potem, po pięknej 
procesji przez miasto, zgromadzili 

się na centralnym placu miejskim, 
gdzie odprawiona została Msza 
święta koncelebrowana przez 
księży duszpasterzy parafialnych 
i wszystkich ojców misjonarzy. 
Ożywieni religijnie parafianie z miasta 
i wiosek, świadomi byli, że misja – 
ewangelizacja musi być przez nich 
kontynuowana, gdyż jako uczniowie 
Chrystusa, wszyscy ochrzczeni, 
mamy też być głosicielami Jego 
Ewangelii.
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Miasto Camaçari położone w 
niedalekiej odległości od Salwadoru 
liczy 210 tysięcy mieszkańców. W 
2010 roku ustanowiona została tam 
diecezja, wydzielona z ogromnej 
Archidiecezji Salwador. 

W dniu 4 lipca b.r. lud Boży z 
parafii zgromadził się na rozpoczęcie 
Redemptorystowskiej Misji świętej. 
Przed rokiem ks. proboszcz Marcio 
Menezes zaprosił ojców z ekipy 
misyjnej z Salwadoru, którzy po 
uprzednim przygotowaniu tej 
parafii przez formacyjne spotkania 
świeckich, rozpoczęli pracę 
ewangelizacyjną.

Parafia św. Łucji w Camaçari 
znana jest z dobrej organizacji życia 
wspólnot kościelnych w wymiarze 
społecznym i charytatywnym. 
Powstały tam różne rodzaje akcji 
duszpasterskiej w służbie ludziom 
najuboższym, wyrzuconym poza 
nawias społeczeństwa. Dynamiczny 
ks. proboszcz posługuje się 
transmisjami miejscowego radia i 
telewizji, aby dotrzeć z przesłaniem 
ewangelicznym do wszystkich 
mieszkańców Camaçari, nawet tych 
niepraktykujących. Promuje również 
programy i transmisje internetowe 
do propagowania swojej akcji 
duszpasterskiej. Dlatego również 
nasza praca misyjna nie ograniczyła 
się do samej parafii św. Łucji, ale 

transmitowana była na całe miasto 
Camaçari.

Wspólnoty kościelne przyjęły nas 
z wielką radością i wyczekiwaniem na 
głębokie przeżycia religijne podczas 
tej pierwszej redemptorystowskiej 
Misji świętej przeprowadzonej w 
parafii. 

Praca misyjna odbyła się według 
ustalonego programu, a więc poza 
kościołem parafialnym procesja 
pokutna o świcie z modlitwą 
różańcową i śpiewem specjalnych 
pieśni „misyjnych”, zakończona 
krótką katechezą. W ciągu dnia 
misjonarze odwiedzali rodziny, które 
mają chorych i w podeszłym wieku. 

Odbywały się również spotkania 
z dziećmi w szkołach. Wielkim i 
pięknym momentem była Procesja 
Światła po ulicach miasta, zakończona 
wyznaniem wiary i odnowieniem 
przyrzeczeń Chrztu świętego. Nie 
brakło też tradycyjnej Mszy świętej 

2. MISJE ŚWIĘTE W CAMAÇARI-BA
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na cmentarzu za wszystkich zmarłych 
parafian.

W kościele ojcowie 
odprawiali nabożeństwa 
misyjne, spowiadali 
penitentów, ale 
uczestnictwo wiernych było 
stosunkowo małe, gdyż w 
mieście w ciągu dnia ludzie 
pracują zawodowo. Msze 
święte wieczorne cieszyły 
się dobrą frekwencją, kiedy 
to głoszone są kazania 
misyjne na ustalone w programie 
redemptorystowskiej Misji świętej 
tematy.

Miejskie Misje święte w naszym 
kraju misyjnym nie gromadzą tysięcy 
wiernych, ze względu na powszechną 
obojętność religijną.

Misję świętą głosili ojcowie: 
Devaldo Menêz, Józef Grzywacz, 

Alessandro Moreira, Gildevan Rocha 
i br. Domingos Barreto. Liczyli oni 
na współpracę Świeckich Misjonarzy 

Najświętszego Odkupiciela z 
Salwadoru i z Feira de Santana. 

Dwóch postulantów z naszego 
Seminarium w Salwadorze również 
zaangażowało się w pomoc misyjną. 

Msza święta na zakończenie 
Misji świętej odprawiona została w 
niedzielę, dnia 14 lipca po południu, 
w kościele parafialnym św. Łucji, z 
uczestnictwem kilkuset wiernych, 
którzy po głębokim wyznaniu 
swojej wiary, zdecydowani byli do 
kontynuowania „Misji” – dzieła 
ewangelizacyjnego w parafii. 

Mszy świętej przewodniczył o. 
Gildevan Rocha, gdyż on (po raz 
pierwszy w życiu) koordynował 
całą Misję świętą w Camaçari. 
Dziękował Bogu, Matce Bożej 
Nieustającej Pomocy i wszystkim 
współpracownikom za wypełnienie 
swojego zadania.

W Jezusie i Maryi 
o. Gildevan Pinto Rocha

Wolne tłumaczenie – Redakcja
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„Tempus fugit” - czas ucieka. Już 
minęło 8 lat od mojego przybycia 
do Surinamu. Wszystko wtedy 
było dla mnie nowością. Misja, 
współbracia z różnych Prowincji 
i Wiceprowincji, inny język, inne 
potrawy, inne zwyczaje. Wszystko 
to było dla mnie nowe.

Gdy przybyłem tu w sierpniu 
2011 roku, wyszedł na moje 
powitanie współbrat z Prowincji Rio 
de Janeiro – o. Ronaldo de Farias. 
W naszej redemptorystowskiej 
wspólnocie w Latour byli 
współbracia: o. Brendan, Irlandczyk 
z Wiceprowincji Fortaleza i o. Croon 
z Prowincji São Paulo. 

Po odpuście Matki Bożej 
Królowej Świata o. Brendan wrócił 
do swojej Wiceprowincji Fortaleza, 
skąd niebawem udał się na misję na 
Syberii. 

Rozpocząłem więc życie 
misjonarza od nauki oficjalnego w 
Surinamie języka holenderskiego, 
który chociaż się nim dobrze 
porozumiewam z otoczeniem, 
jeszcze dzisiaj, po 8 latach, sprawia 
mi niemałe trudności. Kosztowało 
to mnie niemało czasu i wysiłku, 
ale dzięki pomocy sióstr zakonnych 
z Paramaribo (ze zgromadzenia 

założonego przez redemptorystów) 
i dzięki szkole alfabetyzacji 
dorosłych, z której korzystałem, 
przebrnąłem największe trudności 
i mam satysfakcję, że mogłem 
prowadzić pracę duszpasterską w 
tym języku.

Od początku pociechą dla 
mnie była wspólnota kościelna 
złożona z imigrantów brazylijskich. 
Mogłem więc wśród nich prowadzić 
duszpasterstwo, organizować życie 
religijne, chociaż wtedy jeszcze nie 
posiadali oni swojego kościoła. Po 
latach pionierskiej pracy misyjnej 
możemy mieć satysfakcję, że za 
pomocą Bożą potrafiliśmy zbudować 
żywotną wspólnotę kościelną, ku 
radości naszych rodaków.

Współżycie ze współbraćmi 
pochodzącymi z różnych regionów 
Brazylii, mającymi swoistą 

KRÓTKIE SPOJRZENIE
NA MOJĄ PRACĘ MISYJNĄ W SURINAMIE
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mentalność i formację zakonną, 
pozwoliło mi w tych 8 latach nauczyć 
się bardzo wiele. Łączył nas zawsze 
redemptorystowski charyzmat, 
duch misyjny, umiłowanie ludu - 
biednych i opuszczonych w tym 
kraju. Dlatego nasze współżycie 
i praca misyjna wydaje pożądany 
owoc - wzrost Kościoła w biednym 
Surinamie.

Podobnie nauczyłem się wiele 
od ludu, dla którego pracowałem. 
Społeczeństwo Surinamu jest 
etnicznie bardzo zróżnicowane; 
jest to ludność napływowa z 
przeróżnych krajów świata; ze 
swoimi zwyczajami, potrawami, 
zabawami, tradycjami religijnymi, 
wierzeniami. Urzekło mnie w 
Surinamie pokojowe współżycie 
wszystkich, tak bardzo kontrastujące 
z wielu innymi krajami, gdzie panuje 
bezustanna niezgoda, konflikty i 
walki.

Przede wszystkim składam 
podziękowanie Bogu za ten 
szczególny dar trudnej pracy 
misyjnej w Surinamie i Jego 
łaskę, która mnie wspomagała w 
realizowaniu redemptorystowskiego 
powołania zakonnego, kapłańskiego 
i misyjnego. Dziękuję także moim 
współbraciom, z Wiceprowincji 
Bahia, którzy mi zaufali, 

wysyłając mnie na pracę misyjną 
w obcym kraju, jak również moim 
współbraciom - towarzyszom pracy 
misyjnej w Surinamie. 

Wracam do Wiceprowincji 
Bahia z przekonaniem, że dałem z 
siebie, co miałem najlepszego, żeby 
wypełnić powierzone mi zadanie 
misyjne. Pragnę również zapewnić, 
że zawsze jestem dyspozycyjny do 
podjęcia zobowiązań tam, gdzie 
będzie potrzeba. 

A Dobry Jezus, który mnie 
powołał, niech da mi siłę, 
abym wiernie wypełniał moje 
redemptorystowskie powołanie!

o. Gilson da Silva CSsR
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Dnia 17 wrześnie 2019 roku 
w domu rekolekcyjnym św. Józefa 
w Belo Horizonte odbyło się 
spotkanie Zarządów trzech jednostek 
Zgromadzenia, mających w ramach 
nowej konfiguracji Zgromadzenia 
Redemptorystów, utworzyć w 2022 
roku nową Prowincję. Prowincjałowie 
z São Paulo (o. Marlos Aurélio da 
Silva) i Rio de Janeiro (o. Nelson 
Antonio Linhares) oraz nasz 
Wiceprowincjał z Bahii (o. Roque 
Silva Alves) wraz ze swoimi radnymi 
debatowali w tym dniu nad naszą 
wspólną przyszłością, podejmując 
pewne decyzje. 

1. Duszpasterstwo powołaniowe
Jednym z pierwszych, 

podstawowych zagadnień była sprawa 
duszpasterstwa powołaniowego 
w aktualnych jednostkach 
Zgromadzenia i w nowej Prowincji. 
Każda jednostka przedstawiła obecną 
sytuację akcji powołaniowej. I tak 
Prowincja São Paulo posiada dwóch 
ojców wyłącznie do duszpasterstwa 
powołaniowego i dwie osoby 
świeckie. Prowincja Rio de Janeiro 
dysponuje jednym ojcem, również 
wolnym od innych obowiązków 
duszpasterskich, mającym do pomocy 
jedną osobę świecką. Wiceprowincja 

Bahia ma jednego ojca, który oprócz 
duszpasterstwa powołaniowego pełni 
jeszcze inne funkcje. Nie ma do 
pomocy żadnej osoby świeckiej.

Była mowa o opracowaniu 
wspólnych folderów i broszurek 
powołaniowych, a także o 
wykorzystaniu bogatych środków 
społecznego komunikowania (Radio, 
TV, czasopisma, internet), którymi 
Zgromadzenie już dysponuje, do 
ożywienia naszego duszpasterstwa 
powołaniowego.

2. Małe Seminaria
Odnośnie studiów seminarzystów, 

tak Prowincja São Paulo, jak i 
Rio de Janeiro prowadzą Małe 
Seminaria (licea) dla kandydatów. 
Wiceprowincja Bahia nie posiada 
tego rodzaju seminarium, jedynie 
prowadzi dla kandydatów, którzy 
już ukończyli szkołę średnią, rok 
przygotowawczy do egzaminu 
na Uniwersytecie Katolickim w 
Salwadorze i wstępną formację 
seminaryjną. Zadecydowano, że Małe 
Seminaria będą prowadzone nadal, 
jak dotychczas, w każdej dzisiejszej 
jednostce. Żywimy nadzieję, że i 
w naszym rejonie powstanie Małe 
Seminarium.

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY NOWEJ PROWINCJI 
(Z JEDNOSTEK: SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO I BAHIA)
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3. Studia filozoficzne 
Seminarzyści odbywają obecnie 

studia filozoficzne w swoich 
(Wice)Prowincjach. Po długiej 
debacie podjęto decyzję, że po 
ustanowieniu nowej Prowincji, 
wszyscy seminarzyści – postulanci 
odbywać będą studia filozoficzne na 
Uniwersytecie Księży Jezuitów w 
Belo Horizonte, stolicy Stanu Minas 
Gerais, otrzymując formację zakonną 
i kapłańską w Seminarium im. o bpa 
João Muniza CSsR, należącego do 
dzisiejszej Prowincji Rio de Janeiro.

4. Studia teologiczne 
Natomiast studia teologiczne 

wszyscy klerycy odbywać będą 
w São Paulo. W razie potrzeby, 
stosownie do liczby seminarzystów, 
będą prowadzone w São Paulo dwa 
domy formacji teologów.

5. Formacja kandydatów na 
braci zakonnych

Ani Prowincja Rio de Janeiro, ani 
Wiceprowincja Bahia nie prowadzą 
domów formacji dla kandydatów 
na braci zakonnych. Natomiast 
Prowincja São Paulo od dziesiątek lat, 
z wielką korzyścią dla Zgromadzenia, 
prowadzi seminarium dla braci. 
Prowincjał São Paulo o. Pe. Marlos 
poinformował, że w ostatnich czasach 
zaznacza się wzrost zainteresowania 
powołaniem na braci, czego nie 

doświadczają inne jednostki 
Zgromadzenia. Po utworzeniu nowej 
Prowincji kandydaci na braci będą 
kontynuować formację w Seminarium 
św. Gerarda w mieście Sorocaba, w 
stanie São Paulo.

6. Nowicjat 
Zostało już zadecydowane przez 

Konferencję Ameryki Łacińskiej, że 
będą trzy domy nowicjatu: Argentyna, 
Brazylia (Tietê) i Kolumbia.

 
7. Redemptorystowskie Misje 

Święte
Już na poprzednim spotkaniu 

Zarządów (Wice) Prowincji, 
które odbyło się w Aparecida, 
zostało zadecydowane utworzenie 
Międzyprowincjalnej Ekipy Misyjnej 
z siedzibą w Curvelo w stanie 
Minas Gerais. W czasie obecnego 
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spotkania zebrano sugestie odnośnie 
konkretnych misjonarzy, którzy wejdą 
w skład nowej ekipy. Z São Paulo - 
o. Sebastião Fernandes i o. Dênis, z 
Wiceprowincji Bahia - o. Alessandro 
Moreira, a z Prowincji Rio de Janeiro 
- br. Domingos. Wybrani misjonarze 
mają przybyć do Curvelo do dnia 2 
lutego 2020 roku.

8. Misja w Surinamie 
Jak wiadomo nasza nowa 

Prowincja będzie zobowiązana do 
utrzymania Misji w Surinamie, 
wysyłając wystarczającą liczbę 
misjonarzy. Dotychczas wysyłały 
tam misjonarzy Prowincja São Paulo 
i Wiceprowincja Bahia. Dlatego 
uczestnicy spotkania apelowali 
do Prowincji Rio de Janeiro, żeby 
wysłała swoich misjonarzy, tym 
bardziej, że obydwaj współbracia 
z Bahii: o. Gilson da Silva i kleryk 
Sergio Reis wracają jeszcze w tym 
roku do Brazylii 

9. Świeccy Misjonarze 
Najświętszego Odkupiciela i 
Redemptorystowska Młodzież 
Misyjna

W naszych (Wice)Prowincjach 
mamy do pomocy Świeckich 
Misjonarzy Najświętszego 
Odkupiciela, ale jeszcze nie 
posiadamy ujednoliconego programu 
ich formacji i ich misyjnego 

zaangażowania. W niektórych (Wice)
Prowincjach brazylijskich, jak np. w 
Manaus, stanowią oni liczne, dobrze 
zorganizowane i bardzo efektywne 
grupy misyjne. W Bahii istnieją 
również cztery grupy świeckich 
misjonarzy, którzy pomagają w 
głoszeniu Misji świętych.

Grupy Redemptorystowskiej 
Młodzieży Misyjnej również działają, 
przeprowadzając młodzieżowe misje 
święte, ale są to dopiero początki ich 
zaangażowania. Spodziewamy się, że 
po scaleniu naszych jednostek grupy 
te otrzymają nowy impuls.

10. Siedziba nowej Prowincji
Chociaż São Paulo nie jest 

położone w geograficznym centrum 
nowej Prowincji to jednak zostało 
zadecydowane, że tam będzie jej 
siedziba, a to ze względu na łatwość 
komunikacji lotniczej i lądowej, 
a także dlatego, że już posiada 
dobrze rozbudowaną infrastrukturę. 
Powstała myśl, żeby niektórzy radni 
(członkowie nowego Zarządu) 
rezydowali w Belo Horizonte 
(Prowincja Rio) i w Bahii.

Wiceprowincję Bahia 
reprezentowali o. Roque Silva 
Alves – wiceprowincjał oraz radni o. 
Rosivaldo Motta i o. Adilson Ferreira.

Na podstawie danych z Akt 
Spotkania – Redakcja
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ŚWIĘTA DULCE OD UBOGICH

W niedzielę 20 października 2019 
roku, na stadionie sportowym „Fonte 
Nova” w Salwadorze w stanie Bahia, 
została odprawiona Msza święta 
dziękczynna za kanonizację św. 
Dulce od Ubogich. W dziękczynnej 
celebracji uczestniczyło ponad 50 
tysiecy wiernych z Salwadoru, ze 
stanu Bahia i różnych części Brazylii. 
Katolicy, ale także i reprezentacji 
różnych wyznań chrześcijańskich i 
niechrześcijańskich, zgromadzili się 
w tym dniu na stadionie, który stał 
się miejscem celebracji pod gołym 
niebem, aby wspólnie dziękować 
Bogu za święte życie Siotry Dulce. 
Zakonnica ta oddała całe swoje 
życie posługując biednym, chorym, 
opuszczonym, mieszkańcom ulic, 
wykluczonym ze społeczeństwa 
Salwadoru i okolic.

Maria Rita de Souza Brito Lopes 
Pontes znana powszechnie jako 
Siostra Dulce od Ubogich (1914-
1992) urodziła się w Salwadorze w 
stanie Bahia dnia 26 maja 1914 roku. 
Była córką Francisco Lopes Pontes, 
który był dentystą i profesorem na 
Uniwersytecie, zaś jej matką była 
Dulce Maria de Souza Brito Lopes 
Pontes. Od dzieciństwa Maria Rita 
odczuwała powołanie do życia 
zakonnego, dlatego też bardzo dużo 
się modliła prosząc o jakiś znak, który 

by ją utwierdził w powołaniu. Już 
jako nastolatka bardzo zaangażowała 
się w pomoc bezdomnym, chorym i 
potrzebującym.

W wieku 13 lat podjęła próbę 
wstąpienia do zakonu, jednak ze 
względu na młody wiek nie została 
przyjęta. Realizacja powołania 
stała się możliwa dopiero 2 lutego 
1932 roku, gdy młoda Maria Rita, 
ukończywszy studia pedagogiczne 
z zakresu nauczania początkowego, 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia w 
miejscowości São Cristóvão w stanie 
Sergipe. Tam też odbyła podstawową 
formację zakonną i w 1934 roku 
złożyła pierwsze śluby zakonne. 
Wtedy to przyjęła imię zakonne Dulce, 
jako wyraz szczególnej miłości do 
swojej matki, która już w tym czasie 
nie żyła. Powracając do Salwadoru, 
już jako młoda zakonnica, została 
skierowana przez swoją przełożoną 
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do pracy w szkole jako nauczycielka. 
Jeszcze w 1932 roku Siostra Dulce 
założyła Związek Zawodowy 
Pracowników im. Świętego 
Franciszka, którego zadaniem była 
obrona praw pracowniczych i walka o 
lepsze warunki życia dla robotników 
i ich rodzin.

W 1949 roku Siostra Dulce, za 
pozwoleniem swojej przełożonej 
zakonnej, zajęła kurnik klasztorny, 
który znajdował się niedaleko domu 
zakonnego. To bardzo prymitywne 
i skromne pomieszczenie zostało 

przemienione w ośrodek pomocy 
dla chorych i potrzebujących. W 
późniejszym czasie, na tym miejscu 
powstał największy w stanie Bahia 
szpital im Świętego Antoniego, dla 

wszystkich, zwłaszcza dla biednych i 
wykluczonych społecznie. Zgodnie z 
życzeniem Siostry Dulce drzwi tego 
ośrodka były otwarte dla wszystkich 
przez cały dzień i cała noc. Aby 
zagwarantować utrzymanie szpitala, 
Siostra Dulce w rożny sposób szukała 
środków finansowych, apelując do 
osób wpływowych, prosząc ich o 
wsparcie. Do tej pory są wspominane 
i komentowane różne anegdoty i 
sytuacje, jakie miały miejsce w 
życiu Siostry Dulce. Świadkowie 
opowiadają, jak Siostra chodziła 
po domach osób wpływowych i 
bogatych zbierając datki na ubogich. 
Piekła smaczne ciasto. Umiała grać 
na akordeonie. Zabierała więc ze sobą 
grupkę dzieci i akordeon i odwiedzała 
rodziny. Przychodząc do jakiegoś 
domu, ofiarowała domownikom 
kawałek ciasta, zaś dzieci śpiewały 
i tańczyły. Na odchodne prosiła o 
datki na zakup lekarstw, jedzenia, 
środków czystości itp. dla biednych 
i potrzebujących. Czasami była 
dobrze przyjmowana, ale zdarzały 
się i momenty, gdy Siostra była źle 
traktowana i wypędzana. Wszystko 
znosiła z pokorą i nigdy się nie 
zniechęcała.

Siostra Dulce całe życie 
ofiarowała biednym, ubogim i 
opuszczonym, którzy nie tylko żyli 
w ubóstwie, ale często w skrajnej 
nędzy materialnej i duchowej. Drzwi 
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jej ośrodka były otwarte przez 24 
godziny. Przyjmowała każdego, 
kto był w potrzebie. Z tego też 
powodu Siostra nazywana była 
popularnie „Dobrym Aniołem z 
Bahii”. 

W 1980 roku, podczas swej 
pierwszej wizyty apostolskiej 
w Brazylii, Papież Jan Paweł II 
będąc w Salwadorze przywołał 
Siostrę Dulce do ołtarza, 
ofiarował jej różaniec i skierował 
do niej słowa zachęty: „Siostro 
Dulce, kontynuuj swoje dzieło, 
kontynuuj!”. W 1988 roku 
Siostra została przedstawiona przez 
ówczesnego Prezydenta Brazylii Jose 
Sarneya, wraz z poparciem królowej 
szwedzkiej, do Pokojowej Nagrody 
Nobla.

W ostatnich latach życia stan 
zdrowia zakonnicy szybko się 

pogarszał, mimo tego nie opuszczała 
ona swoich podopiecznych, była z 

nimi prawie aż do końca swoich dni. 
Mocno schorowana kilka ostatnich 
miesięcy swego życia spędziła w 
szpitalu portugalskim w Salwadorze, 
a ostatnie dni przebywała w swoim 

szpitalu św. Antoniego. W 
dniu 20 października 1991 
roku schorowaną Siostrę 
Dulce odwiedził papież 
Jan Paweł II, przebywający 
wówczas w Brazylii. On 
też osobiście udzieli jej 
sakramentu chorych. Siostra 
Dulce zmarła w opinii 
świętości w dniu 13 marca 
1992 roku. Jej ciało spoczęło 
w kaplicy szpitala świętego 
Antoniego w Salwadorze. 
Siostra Dulce poświeciła 

przeszło 50 lat swego życia biednym, 
chorym i opuszczonym.
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W 2000 roku papież Jan Paweł 
II nadal jej tytuł “Sługi Bożej”. W 
październiku 2010 roku Komisja 
Watykańska potwierdziła cud 
za wstawiennictwem Siostry 
Dulce. Kobieta z komplikacjami 
poporodowymi została uzdrowiona 
w cudowny sposób. Ceremonia 
beatyfikacji odbyła się w Salwadorze 
dnia 22 maja 2011 roku. Przewodniczył 
jej ówczesny arcybiskup Salwadoru 
kardynał prymas Brazylii Geraldo 
Majella Agnello, jako specjalny 
wysłannik papieża Benedykta XVI. 

Kiedy rozpoznano i uznano 
drugi cud za wstawiennictwem 
błogosławionej Siostry Dulce, 
przygotowano dokumentację do 
kanonizacji. Cud za wstawiennictwem 
Siostry Dulce dotyczył uzdrowienia 
osoby niewidomej, która zaczęła 

widzieć, mimo iż z medycznego 
punktu widzenia jest to 

niewytłumaczalne. Papież Franciszek 
w dniu 13 października 2019 roku na 
Placu Świętego Piotra w Watykanie 

ogłosił Siostrę Dulce od Ubogich 
świętą.

Tydzień po kanonizacji w 
Watykanie, odbyła się w Salwadorze 
imponująca uroczystość. Dostojnicy 
kościelni, przedstawiciele władz 

cywilnych, stanowych oraz wielka 
rzesza wiernych uczestniczyli 
we Mszy dziękczynnej za 
kanonizację Świętej Dulce 
od Ubogich. Uroczystościom 
przewodniczył Prymas Brazylii 
Arcybiskup Salwadoru Murilo 
Kriger. W czasie przywitania 
wiernych zgromadzonych 
na stadionie w Salwadorze 
Arcybiskup Kryger podkreślił, 
iż kanonizacja ta ma wielkie 
znaczenie nie tylko dla katolików 

„Siostra Dulce stała się przykładem 
dla nas wszystkich. Jej życie ze swoją 
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Dnia 31 sierpnia 2019 r. o. Franciszek Micek 
CSsR dziękował Bogu za sześćdziesiąt lat 
życia zakonnego w Zgromadzeniu. Były to lata 
opromienione łaską Bożą i otoczone matczyną 
opieką Maryi.

Dzięki temu mógł on oddać się pracy misyjnej 
w Polsce (1965), w  Wiceprowincji Resistencia 
w Argentynie, (1966-1976) i od połowy roku 
1976,  już oponad 43 lata, w Brazylii, w naszej 
Wiceprowincji Bahia.

Dziękował również Zgromadzeniu za 
piękne i owocne lata studiów seminaryjnych, 
a współbraciom za braterskie współżycie, za 
zaufanie i wszechstronną pomoc w pracy duszpasterskiej i misyjnej.

Wyraził nadzieję, że mimo zaawandowanego wieku  (84 lat, jeszcze będzie 
mógł być użyteczny dla dzieła misyjnego.                                                      Redakcja

prostotą i poświeceniem drugiemu 
człowiekowi pociąga każdego z nas, 
niezależnie, jaką religię wyznaje”. W 
homilii, która miała formę „dialogu” 
z nową święta, Arcybiskup Murilo 
mocno podkreślił cnoty nowej 
świętej, a szczególnie jej bardzo 
prosty styl życia, modlitwę, otwarcie 
się na drugiego, potrzebującego 
człowieka, w którym dostrzegała 
oblicze Chrystusa. „Gdy tutaj się tak 
licznie gromadzimy, powinniśmy 
się uczyć od Świętej Dulce od 
Ubogich jej cnót, powinniśmy mieć 
większą wrażliwość na człowieka 
opuszczonego, zranionego i 
wykluczonego”. I dalej kontynuował: 
„Dziękujemy Ci Siostro za twój 

przykład. Ty zrobiłaś, co do Ciebie 
należało; teraz my musimy odrobić 
naszą lekcję, wpatrując się w Twój 
przykład. Bardzo Ci dziękuję Piękny 
Brazylijski Aniele”.

Na zakończenie celebracji 
wygaszone zostały światła i tylko 
światełka z telefonów komórkowych 
rozświetlały cały stadion. Przy 
brawurowych oklaskach radości 50 
tysięcy uczestników i przy śpiewie 
pieśni skomponowanej na cześć 
nowej Świętej, wniesiono piękną 
i bardzo wymowną figurę Siostry 
Dulce.

o. Stanisław Wilczek CSsR

60-LECIE ŚLUBÓW ZAKONNYCH
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W niedzielę, dnia 17 listopada 
2019 r. o godz. 8.30 nasz diakon 
Manoel Novaes Dias otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk o. bpa 
Vicente Ferreira CSsR, biskupa 
pomocniczego Archidiecezji Belo 

Horizonte. Nawiasem można dodać, że 
o. bp Vicente był bardzo kochanym i 
cenionym wychowawcą seminaryjnym 
w Belo Horizonte, gdzie studiują 
nasi klerycy z Bahii, dlatego jest 
zapraszanyny, by udzielić święceń 
kapłańskich. 

Uroczystość odbyła się w Grocie 
M. B. Bolesnej w Sanktuarium Dobrego 
Jezusa z Groty. W liturgii święceń 
uczestniczyli liczni współbracia 
redemptoryści, czterdziestoosobowa 
delegacja z rodzinnej parafii i 

kilkutysięczna rzesza pielgrzymów i 
miejscowych parafian.

Liturgia była dostojna, ozdobiona 
pięknym śpiewem małego chóru 
polidonicznego. Dla większości 
pielgrzymów była to pierwsza okazja, 
aby uczestniczyś w święceniach 
kapłańskich, dlatego w ciągu całej 
ceremonia, która trwała ponad dwir 
godziny, panował radosny, modlitewny 
nastrój. Według tutejszego zwyczaju, 
nie brakło żywiołowych oklasków, 
świadczących o głębokich przeżyciach 
zgromadzonych wiernych. 

Wieczór tegu samego dnia 
neopresbiter Manoel odprawił 
swoją Mszą Prymicyjną, również z 
uczestnitrem około dwóch tysięcy 
pielgrzymów.

Potem przyszła kolej na inne 
Msze „Prrymicyjne”, a mianowicie 
w swojej rodzinnej parafii Macarani 
(nad Oceanem Atrantyckim), w parafii 
Zmartychwstania Pańskiego oraz w 
kościele św. Łazarza w Salwadorze. 
Nie brakło też Mszy św. w kościele M. 
B. Gromnicznej w dzielnicy Pituaçu, 
gdzie będąc seminarzystą udzielał się 
pracy duszpasterskiej.

O. Manoel jest bardzo ceniony 
i szanowany przez wszystkich, 
zwłaszcza w Bom Jesus da Lapa, gdzie 
odbył półtoraroczny staż duszpasterski, 
zapisując się we wdzięcznej pamięci 
naszsego miasta. Bogu niech będą 
dzięki!

Redakcja

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE DIAKONA MANUELA
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W dniach od 4 stycznia do 12 
lutego 2019 roku przebywałem w 
Gwinea Bissau jako reprezentant 

Kościoła Katolickiego Brazylii, który 
zobowiązał się do pomocy Kościołowi 
w Gwinei Bissau. Moim zadaniem 
było przeprowadzenie wykładów z 
Teologii Duchowości i Listów św. 
Pawła oraz Listu do Hebrajczyków 
dla studentów Wyższego Seminarium 
im. Settimio Arturo Ferrazzetta.

Gwinea Bissau jest krajem 
położonym w zachodniej Afryce, 
liczącym niespełna 2 miliomy 
mieszkańców, która dopiero niedawno 
uzyskała niepodległość. Językiem 
oficjalnym jest portugalski, ale 
większość mieszkańców posługuje 
się swoimi rodowymi dialektami. 
W kraju istnieje ponad 30 plemion 
zachowujących swoje narzecza, 
tradycje kulturowe i wierzenia; 40% 
ludności to muzułmanie i zaledwie 
15% stanowią chrześcijanie (katolicy 

i protestanci).
Gwinea Bissau jest piątym 

z najuboższych krajów świata. 
Pomimo tego jej lud jest wytrwały 
w walce o przetrwanie, solidarny, 
bardzo gościnny, przyjacielski. Jego 
bogactwem są dzieci i młodzież.

Istnieją w kraju dwie diecezje: 
Bissau i Bafatá. Diecezja Bissau 
erygowana została w 1977 roku. 
Jej pierwszym ordynariuszem był 
włoski franciszkanin o. bp Settimio 
Arturo Ferrazzetta. Natomiast 
diecezja Bafatá utworzona została 
w 2001 roku; jej ordynariuszem 
jest Brazylijczyk ks. bp Pedro Zilli. 
Pierwszym Gwinejczykiem, który 
otrzymał sakrę biskupią w 2000 roku 
jest ks. bp José Câmnate. 

W Kościele w Gwinei pracuje 

około 60 księży diecezjalnych i 
również 60 kapłanów zakonnych. 
Istnieje też szereg żeńskich 
zgromadzeń zakonnych. W 2001 roku 

WIADOMOŚCI Z POBYTU W GWINEA BISSAU
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otwarto Międzydiecezjalne Wyższe 
Seminarium dla studentów obydwóch 
diecezji. Studiują w nim również 
seminarzyści zakonni. Obecnie w 
seminarium formuje się około 50 
kleryków.

Mój pobyt w tym afrykańskim 
kraju był jedną z działalności w ramach 
„Projektu Solidarności Kościoła 
w Brazylii z Kościołem w Gwinea 
Bissau”, który zapoczątkowny 
został w 2006 roku. Zgodnie z nim 
brazylijscy profesorowie filozofii i 
teologii przeprowadzają wykłady 
w Seminarium w Gwinei. Pierwsza 
próba tej współpracy miała miejsce 
już w 2004 roku, z wykładami 
ks. Gervasio Queiroga. Do chwili 
obecnej 17 siedemnastu profesorów 
brazylijskich miało wykłady w 
tym Seminarium (trzech z nich 

miało wykłady dwa razy). Chodzi 
o świadczenie Gwinei efektywnej 
pomocy w formacji intelektualnej 
seminarzystów. 

W czasie mojego pobytu 
zaprezentowałem biskupom z 
Gwinei i ekipie odpowiedzialnej za 
Seminarium jeszcze inne propozycje 
naszej współpracy misyjnej, które 

mogą być korzystne dla Kościoła w 
Gwinei. 

Podczas pobytu w tym 
afrykańskim kraju brazylijscy 
profesorowie, oprócz wykładów 
akademickich, wykonują też szereg 
innych posług duszpasterskich, 
jak celebracje w Seminarium i w 
parafiach, formacyjne spotkania i 
kursy duszpasterskie dla świeckich, 
dni skupienia itd., stosownie do 
zapotrzebowania. 

Również i ja dałem mój skromny 
wkład w różnych miejscach i w 
różnych sytuacjach.

W kościele katedralnym Matki 
Bożej Gromnicznej w Bissau wraz 
ze wszystkimi seminarzystami 
diecezjalnymi i zakonnymi 
uczestniczyłem w święcie 
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odpustowym (2 lutego), koncelebrując 
Eucharystię. Była również wówczas 
obchodzona 20. rocznica śmierci 
pierwszego ordynariusza diecezji o. 

bpa Settimio Arturo Ferrazzetta. Po 
Mszy świętej odbyło się formacyjne 
spotkanie dla świeckich z grupy 
biblijnej, na temat Listów św. Pawła 
Apostoła.

W parafii Chrystusa Odkupiciela 
celebrowałem niedzielną Eucharystię, 
uczestniczyłem w spotkaniu grup 
duszpasterskich i z animatorami 
parafialnymi. 

W Diecezjalnym Radiu Sol Mansi 
w Bissau przeprowadziłem dwa 
programy, jeden odnośnie tygodnia 
modlitw o jedność chrześcijan i drugi 
o biblijnym uzasadnieniu dziesięciny.

W Wyższym Seminarium w 
Bissau uczestniczyłem w dwóch 
zebraniach z biskupami i ekipą 
kierowniczą seminarium prezentując, 
omawiając i starając się wdrożyć 
propozycje nowego programu 

współpracy między Konferencją 
Biskupów w Brazylii i Kościołem w 
Gwinei Bissau.

Uczestniczyłem w braterskim 
spotkaniu seminarzystów 
Wyższego Seminarium i świeckich 
zaangażowanych w prace 
duszpasterskie południowego 
rejonu kościelnego. Celebrowałem 
niedzielną Mszę świętą dla 
seminarzystów i dla miejscowych 
wiernych; wygłosiłem konferencję na 
temat Listu Apostolskiego Maximum 
Illud i na temat Nadzwyczajnego 
Miesiąca Misyjnego. Uczestniczyłem 
w uroczystej Eucharystii, w czasie 
której wielu seminarzystów otrzymało 
lektorat i akolitat. Miałem również 

spotkanie z seminarzystami, którego 
celem było wyjaśnić im, w jaki 
sposób należy opracować monografię 
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naukową; miałem również spotkanie 
z kierownictwem Seminarium 
diecezjalnego w Bafatá. Zasadniczym 
celem spotkania było pokazanie, 
w jaki sposób zorganizować 
Diecezjalne Duszpasterstwo 
Powołaniowe i jak opiekować się i 
formować ewentualnych kandydatów 
do seminarium. 

W Bissau odbyłem wizytę w 
żeńskiej wspólnocie świeckich 
konsekrowanych należących do 
Zrzeszenia Misyjnego Najświętszego 
Serca Jezusowego. Celem wizyty 
było poznanie dzieła misyjnego 
prowadzonego przez wspólnotę.

W Liceum im. św. Jana XXIII w 
Bissau uczestniczyłem w spotkaniu 

seminarzystów diecezjalnych z 
Wyższego i Niższego Seminarium 
oraz młodzieży z domów 
formacji, jej wychowawców i 
wychowawczyń. Spotkałem się tam 
z ks. Fabrício Meronim, dyrektorem 
Międzynarodowego Centrum 
Animacji Misyjnej (CIAM) i z 
sekretarzem generalnym Apostolskiej 
Unii Misyjnej w Rzymie. 
Uczestniczyłem też w Dniu Życia 
Konsekrowanego, którego tematem 
było „Osiem Błogosławieństw w 
Życiu Konsekrowanym, w kontekście 
Sympozjum Episkopatów Afryki i 
Madagaskaru”.

W Bissau uczestniczyłem w 
krajowym Spotkaniu Papieskich 
Dzieł Misyjnych z udziałem ks. 
Fabrício Meroniego, dyrektora 
Międzynarodowego Centrum 
Misyjnego i sekretarza generalnego 
Papieskiej Unii Misyjnej w Rzymie. 
Spotkałem tam również ks. bpa 
Pedro Zilli, ordynariusza diecezji 
Bafatá, a także przewodniczącego 
Międzynarodowej Komisji 
Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 
ks. Giuseppe Giordano, krajowego 
dyrektora Papieskich Dzieł 
Misyjnych. Uczestniczyli w tym 
Spotkaniu reprezentanci prawie 
wszystkich parafii i misji obydwóch 
diecezji Gwinei Bissau: księża, osóby 
zakonne i świeccy oraz reprezentanci 
ugrupowań Dzieci i Nastolatków – 
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Misjonarzy. Wszystkich uczestników 
było około 130. Spotkanie to, 
oprócz wymiaru formacyjnego 

odnośnie Nadzwyczajnego Miesiąca 
Misyjnego i dokumentów Misyjnych 
Kościoła (przede wszystkim 
„Maximum Illud”), przyczyniło się do 
lepszego poznania Papieskich Dzieł 
Misyjnych, pozwoliło 
również zapoznać 
się z osobistościami 
zaangażowanymi w akcję 
misyjną w Gwinei Bissau. 
Chodziło o dzielenie się 
swoimi doświadczeniami 
w niezwykle trudnej 
pracy misyjnej w tym 
kraju. Był to czas obfitego 
błogosławieństwa Bożego 
w budowie Kościoła 
miejscowego. 

W Bafatá odwiedzilem 
kurię diecezjalną, szpital i oddział 
położniczy; koncelebrowałem Mszę 
świętą w katedrze, wziąłem też 

udział w modlitwie ekumenicznej na 
placu przed rezydencją gubernatora. 
Uczestniczyłem następnie w 
spotkaniu reprezentantów obydwóch 
miejskich parafii Bafatá z ks. 
biskupem Pedro Zilli (który przybył 
na wzajemne „doroczne pozdrowienie 
parafian z biskupem”). W tym samym 
dniu wziąłem też udział w spotkaniu 
skautów.

W Quebo miałem spotkanie 
z brazylijskimi misjonarzami 
prowadzącymi Misję św. Pawła VI. 
Koncelebrowałem tam Eucharystię, 
po której członkowie misji urządzili 
skromne braterskie przyjęcie. 

W Cacheu odwiedziłem wspólnotę 
Sióstr Franciszkanek Matki Bożej 
Aparecida, które pracują w Gwinei 

od 1989 roku. Zaangażowane są one 
w posługę w sektorze sanitarnym, w 
edukacji i ewangelizacji.
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W Tite odwiedziłem 
wspólnotę Divino 
Oleiro („Boskiego 
Garncarza”) i ks. Lúcio 
Spinola (z brazylijskiej 
a r c h i d i e c e z j i 
Florianópolis), z 
którym poznałem kilka 
wspólnot wiejskich. 
Spotkałem się też z grupą 
dzieci i nastolatków 
na katechezie. Na 
zakończenie dnia 
odprawiłem Mszę świętą 
dla misyjnej wspólnoty 
São Pedro.

Wykłady w Wyższym Seminarium 
i tak intensywny późniejszy program 
pozwoliły mi nauczyć się bardzo 
wiele, zakosztować serdecznego, 

braterskiego współżycia i wzajemnego 
ubogacenia się doświadczeniami. Był 
to czas łaski naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.

o. Antoni Niemiec CSsR
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