
08
10/2022

Po
są

gi
 św

. J
óz

ef
a,

 S
em

in
ar

iu
m

 św
. J

óz
ef

a,
 P

itt
sto

n,
 P

en
sy

lw
an

ia
, U

SA



Centro Comunicazione
Via Bocca, 364 - 00167, ITALIA
e-mail: osjcuria@gmail.com

08
10/2022

Dyrektor : O. Tenson Chalona, osj

Współpracownicy : 
                            O. Alberto Santiago, osj
   O. Alexis Dario Paticu, osj 
   O. Guido Miglietta, osj
   O. Paul Thottathussery, osj 
   O. Romano Westwal, osj
   O. Sijo Mathew, osj
   O. Xavier Thaippadath, osj 
   Panią. Erminia Del Prete 

Layout/design : O. Tenson Chalona, osj



Osj NewsLetter  Październik - 20221

“Ożywić ducha rodziny”
W bieżącym roku nadal pracujemy nad tematem życia braterskiego 
we wspólnocie, aby odzyskać tradycyjnego “ducha rodzinnego” (Kon-
stytucje, art. 9). Przejawia się on w autentycznym poczuciu przyjaźni 
we wspólnocie, w dzieleniu się i współodpowiedzialności, i prowadzi 
współbraci do wspólnego odczytywania problemów i wspólnego pode-
jmowania decyzji. Cierpienie niektórych wspólnot polega na indywid-
ualizmie współbraci, to znaczy na niezdolności do postrzegania i życia, 
zarówno we wspólnocie, jak i w uczynkach, w harmonii z innymi. 
19 marca ukazało się Dyrektorium Duszpasterstwa Parafialnego z 
zamiarem, aby stało się punktem odniesienia dla wszystkich oblatów. 
W kontekście roku poświęconego odnowie ducha rodziny warto pod-
kreślić, że wspólnota musi być postrzegana także w swoim wymiarze 

ad extra, jako podmiot misji, wrażliwy na rzeczywistość i zdolny do naw-
iązania relacji z Kościołem lokalnym. Kolegialny charakter pracy i wspól-

notowy wymiar apostolatu, wybrany i zarządzany za wspólnym porozumieniem, unikają duszpasterskiego 
indywidualizmu i gwarantują ciągłość i trwałość projektów w czasie.
Kiedy oblat zostaje włączony w parafialną rzeczywistość 
duszpasterską, musi zawsze pamiętać, że za nim jest wspól-
nota współbraci i całe zgromadzenie, które reprezentuje. 
Z tego powodu wybory i indywidualne decyzje muszą 
być rozpatrywane w kontekście komunikacji i porównań, 
bez protagonizmów czy indywidualizmu, ucząc się raczej 
recenzowania i korygowania własnej idei, jeśli nie harmo-
nizuje ona dobrze z ideami innych oblatów. “Oblaci razem 
powinni stawiać czoła pracy parafialnej z jednością celu i 
harmonią wysiłków; niech wspierają się nawzajem wspól-
ną modlitwą, radą, pomocą i przykładem (RG, art. 32)” 
(Dyrektorium, 3, 3). 

O. Jan Pelczarski Osj, 
Przełożony Generalny

Bardzo pięknę doświadczenie
 w “Międzynarodowym Studentacie”

Rzymie: Rzeczywistość Włoch, a przede wszyst-
kim Domu Generalnego, przywodzi na myśl i 

w sercu całości twórczą mieszankę emocji, wspom-
nień i doświadczeń, którymi warto się dzielić. Przede 
wszystkim środowisko jest zupełnie inne niż kraj, 
z którego pochodzę. Czas, z czterema sezonami, 
daje mi nowe wrażenie, ale też wyzwanie. Włochy 
są również bogate w miejsca historyczne, które 
naprawdę warto odwiedzić, zwłaszcza starożytne 
kościoły i najważniejsze kościoły powszechnego, 
takie jak wielkie i piękne bazyliki Rzymu. Mówiąc 
więcej o miejscach, chciałabym podkreślić miejsca 
marelliańskie, które udało mi się odwiedzić w ciągu 
trzech lat mojego pobytu tutaj. Jeśli chodzi o kulturę, 
to włoska jest naprawdę wyjątkowa. Językiem, gest-
ami, jedzeniem, tradycjami, zwyczajami i przyzwy-

czajeniami nauczyłam się wielu pięknych i głębokich 
rzeczy, które chciałabym zachować na całe życie.  
Studiowanie to również coś, co należy podkreślić. 
Nawet jeśli bariera językowa była dla mnie wielkim 
wyzwaniem, uczyłem się teologii w samym centrum 
chrześcijańskiej rzeczywistości katolickiej, zawsze 
spotykając wielu ludzi z różnych kultur, którzy potem 
zaprzyjaźniają się w wierze w Boga i pokonuję ją 
pod kierunkiem znakomitych nauczycieli. Wreszcie, 
należy podkreślić, że moje doświadczenie składało się 
z bólu i radości, wyzwania i triumfu, ucisku i spoko-
ju. Dość powiedzieć, że jest to błogosławieństwo, o 
którym nigdy nie śniłem, że będzie mi dane uczest-
niczyć. 
Brat John Paulo Garma
III rok teologii, Międzynarodowy Studentat w Rzymie
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Radosne doświadczenie… które sprawia, 
że jest się autentycznym OBLATEM!!!!

Rzymie: Są na świecie dwa miejsca, które oblat 
św. Józefa musi odwiedzić za życia, to na 

szczycie listy musi znajdować się Watykan i Dom 
Macierzysty Asti. Te dwa znaczące miejsca pod-
kreślają sam rdzeń naszej oblackiej tożsamości. 
Poświęcamy się służbie Panu przez Jego Kościół 
w bardzo specyficzny sposób: naśladując św. 

Józefa na wzór naszego Założyciela św. Józefa 
Marello. „Międzynarodowy Studentat” w Rzymie 
dał mi niezapomniane chwile, które pogłębiły i 
poszerzyły moją perspektywę jako zakonnika i 
kandydata do kapłaństwa. 

Podczas naszego trzyletniego pobytu we Wło-
szech przeżywaliśmy nasze życie formacyjne i 
duszpasterskie w tych ważnych miejscach: Waty-
kan jako centrum Kościoła Powszechnego, Kuria 
Generalna jako centralny zarząd oblatów św. 
Józefa na całym świecie i także Dom Macierzysty 
w Asti jako sam korzeń naszego Zgromadzenia.
Studia teologiczne odbylismy na Papieskim 
Uniwersytecie Urbaniana, który jest ekspertem 
w propagowaniu i rozumieniu wiary i doktryny 
katolickiej. Było to zaangażowanie w rzeczy-
wistość Kościoła globalnego, bogatego w kulturę 
i wartości chrześcijańskie. Każdego dnia, idąc na 
Uniwersytet, mijaliśmy Bazylikę św. Piotra, dając 

nam możliwość modlitwy za świat w bardziej 
intymny sposób. W każdy weekend chodzimy do 
naszych parafii oblackich, aby doświadczy nasze-
go apostolatu dla młodych ludzi i odbyć inne 
posługi, takie jak katechezy. 
Latem przebywamy w Domu Macierzystym, co 
dało nam możliwość poznania naszych emery-
towanych współbraci włoskich, którzy są dla nas 
wzorami oblatów. Ponadto mieliśmy również 
przywilej modlić się za rodzinę oblacką z całego 
świata przy grobie, naszego Założyciela w Sank-
tuarium św. Józefa. Posiadanie tych możliwości 
jest teraz częścią naszej misji i należy się nimi 
dzielić. Przede wszystkim te doświadczenia 
pomagają nam, oblatom św. Józefa, pielęgnować 
tradycję naszego umiłowanego Zgromadzenia i 
kochać św. Józefa Marello bardziej niż kiedykol-
wiek. Niech Pan natchnie więcej współbraci do 
skorzystania z okazji i bycia częścią „Międzynar-
odowego Studentatu” Rzymu. Służmy interesom 
Jezusa, na wzór św. Józefa! 

Brat Don Christer Lazado OSJ, 
III rok teologii, Międzynarodowy Studentat w 
RzymieBrat John Paulo Garma OSJ

Brat Don Christer Lazado OSJ
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“Kartuzi i Apostołowie” w Getsemani, Paestum
Sierpień 1-26, 2022
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Paestum: Kurs „Kartuzów i Apostołów” Zgro-
madzenia odbył się w dniach 1-26 sierpnia 

2022 r. w Sanktuarium i Domu Rekolekcyjnym 
w Getsemani w Paestum w Capaccio-Paestum 
w Salerno. W tegorocznym kursie wzięło udział 
sześciu uczestników: czterech z Indii (o. Vip-
in Aldrin D’cruz, OSJ, o. Jude Kalathil, OSJ, o. 
Joseph Anooj Panackal, OSJ i o. RonyPinhiro, 
OSJ) oraz dwóch z Filipin (o. Alfie Politico , OSJ 
i o. Edcel Silva, OSJ). 
O. Michele Piscopo OSJ, rektor domu i były 
przełożony generalny, uroczyście powitał ich w 
Sanktuarium i Domu rekolekcyjnym. Nakiero-
wał ich na miejsce i wyjaśnił im logikę wspom-
nianego kursu. Następnie o. Jan Attuli OSJ, 
wikariusz generalny Zgromadzenia, przedstawił 
im program kursu. 
Kurs był czasem modlitwy, nauki i pracy. Po-
zwoliło uczestnikom poznać, pogłębić i przeżyć 
życie zakonne OSJ w świetle charyzmatu i 
duchowości św. Józefa Marello jako kartuzów w 
domu i apostołów poza domem. Kurs podzielo-
ny był na cztery serie wystąpień, prowadzonych 
przez o. Johna Attulli OSJ na następujące tem-
aty: Biblijne podstawy życia konsekrowanego, 
Prorocza rola życia konsekrowanego, Krótka 
historia życia konsekrowanego oraz Wezwan-
ie do życia wspólnotowego w Biblii i tradycji 
pierwotnego Kościoła. O. Maximo Sevilla Jr. 
OSJ zajmował się tematami: Życie zakonne 
według Konstytucji Oblatów św. Józefa, Ochro-
na nieletnich i bezbronnych, apostolat zgro-

madzeń. O. Winston Carrera OSJ poruszył 
wymiar prawny życia zakonnego: Komentarz do 
Reguł św. Benedykta, św. Augustyna i św. Fran-
ciszka oraz powołanie do życia wspólnotowego; 
Charakterystyka życia wspólnotowego oblatów: 
Duch rodzinny. I o. Guido Miglietta OSJ, Ko-
mentarz do listów pasterskich św. Józefa Marello 
i Komentarz do listów założycielskich. 
Podczas tego kursu uczestnicy odwiedzili dwie 
rektoraty Prowincji Świętej Rodziny (Połud-
niowe Włochy): rektoraty Parafię MB Bolesnej 
w Margherita di Savoia i Sanktuarium Marii 
SS. Dello Sterpeto w Barletcie”. Sanktuarium 
jest domem prowincjalnym Prowincji Świętej 
Rodziny. Obie parafie należą do archidiecezji 
Trani-Barletta-Bisceglie.
Wraz z o. Francesco Russo, OSJ i Maximo Sevil-
la. Jr. OSJ uczestnicy odwiedzili również Sank-
tuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, 
gdzie odprawili mszę świętą. Później odwiedzili 
klasztor Madonna di Montevergine w prowinc-
ji Avellino. Następnie udali się do oblatów św. 
Józefa  w Solofrze. 18 sierpnia 2022 r. uczestnicy 
wraz z o. Wisnton Carrera, OSJ i o. Francesco 
Tchòrzewski OSJ odwiedzili San Giovanni Ro-
tondo w Prowincji Foggia. 
Kurs zakończył się odnowieniem i większym 
zaangażowaniem uczestników w styl życia wy-
brany jako OBLACI. 

O. Alfie Polistico OSJ
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KURS DUCHOWY - ASTI 
04 - 25 września 2022
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MOJE DOŚWIADCZENIE W ASTI 
Corso di Spiritualià

Asti: Afrykańskie przysłowie plemienia Igbo 
w języku nigeryjskim mówi nam, że „człow-

iek, który nie wie, gdzie zaczął padać deszcz, nie 
może powiedzieć, gdzie wyschło jego ciało” i 
„żeby człowiek nie miał poczucia historii, musi 
pozostać dzieckiem na zawsze”. Niezmiennie te 
przysłowia zwracają uwagę na znaczenie historii, 
aby nie stracić kontaktu z przeszłością. Z tego 
powodu my, synowie i córki św. Józefa Marello, 
pochodzimy z różnych prowincji/delegacji i kra-
jów, aby pogłębić naszą wiedzę o życiu naszego 
założyciela i Zgromadzenia, które samo w sobie 
jest wyrazem piękna życia zakonnego.
Mój krótki pobyt w Asti był tak znaczący we 
wszystkich konsekwencjach, dla mnie osobiście i 
jako grupy, która była częścią kursu duchowości 
przwidziany na rok 2022. To doświadczenie łączy 
mnie z przeszłością tego szlachetnego zgro-
madzenia oblatów św. Józefa, do rzeczywistości 
teraźniejszości i tego, co nas czeka. Obudził we 
mnie ducha św. Józefa Marello i ducha Zgro-
madzenia. Może tego nie widać, ale naprawdę 
czuję to, że mój pobyt w Asti sprawił, że oddy-
cham Marello, czuję Marello, dotykam Marello i 
żyję w duchu Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa, 
założonego przez św. Józefa Marello. Interesujący 

był przekaz wiary z konferencji, które zorgan-
izowała kuria, podarowany nam przez naszych 
starszych współbraci z wizytą turystyczną w 
ważnych miejscach z życia naszego Założyciela. 
„Przywróceniem do domu” dla mnie i, jak można 
było przewidzieć, dla każdego uczestnika tego 
kursu duchowości jest fakt ożywienia św. Józefa 
Marello, po pierwsze we mnie jako jednostce, a 
po drugie w naszym apostolacie. Innymi słowy, 
jest to przeżywanie maksymy założyciela: Kartuzi 
w domu i Apostołowie poza domem, które pod-
sumowuje duchowość naszego Zgromadzenia.
Na zakończenie pozwólcie, że pokrótce podzielę 
się z Wami doświadczeniem o. Silva Edcel OSJ, 
który poprosił Biskupa o pozwolenie na wyjazd 
do Włoch na Kurs Duchowości i w odpowiedzi 
Biskup powiedział: „W porządku! To jest przew-
aga, którą masz jako zakonnik, ponieważ masz 
środki, aby powrócić na właściwą drogę świętości 
przez życie i charyzmat waszego założyciela. To 
jest coś, czego my diecezjanie nie mamy. Niech 
to doświadczenie nadal pomaga nam pozostać 
lepszymi oblatami przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.!

- O.  Kenneth Dogbo, OSJ
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50 lat wierności
Jubileusz o. Alberto Manunza OSJ

Asti:  9 września w kaplicy w domu dla emerytów św. 
Józefa Marello w Asti i 13 września w Sanktuarium św. 

Józefa o.Alberto obchodził 50 lecie kapłaństwa. W sanktu-
arium na początku Mszy św. wikariusz generalny o. John 
Attulli przypomniał motywy dzisiejszego dziękczynienia 
Bogu. 
O. Alberto w homilii dziękował Panu za dar kapłaństwa, 
przeżytych w różnych dziedzinach, od szkoły po parafię, w 
formacji kleryków i jako proboszcz.
O. Lino Mela, emerytowany przełożony generalny, przypo-
mniał czasy formacji w Rzymie i lata współpracy w Radzie 
Generalnej.
Oprócz prowincjała o. Fiorenzo Cavallaro, byli obecni 
współbracia, któ®zy uczestniczyli kursie duchowości Józe-

ficko Marelliańskich z różnych Prowincji Zgromadzenia
Przyjęcie zakończyło się braterską agapą w Domu Macierzystym w Asti. 
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USA: Ojciec Generał Jan Pelczarski wraz z Radnym 
Generalnym o. Michael Odubela, przebywał z wizytą 

kanoniczną w Prowincji Świętych Małżonków od 17 
sierpnia do 11 września. Odwiedzili wszystkie wspól-
noty od Pensylwanii po Kalifornię, odbyli spotkania 
osobiste i wspólnotowe we wszystkich wspólnotach, a 
na zakończenie wizyty odbyli dwudniowe zgromadzenie 
na temat formacji ciągłej ze wszystkimi współbraćmi 

obecnymi we wspólnocie 
seminarium oblackiego w 
San Giuseppe. w Loomis. 
Okres wizytacji kanon-
icznej był bowiem bardzo 
owocny dla członków 
Prowincji i dla Ojca Gen-
erała i towarzyszącego 
mu Radnego. Współbra-
cia zostali pokrzepieni 
i odnowieni w swoim 
zaangażowaniu w życie 
wspólnotowe, modlitwę i 
konsekrację.

WIZYTACJA KANONICZNA W USA
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Oto jak przeżyliśmy GMG 2022 

Peru: Pod hasłem „Wstawaj, i zaświadcz o tym, co widziałeś”, nasze parafie oblackie w Limie uczest-
niczyły w Dniu Młodzieży Archidiecezji. Ponad dwa tysiące młodych ludzi zgromadziło się w salez-

jańskim kolegium w Breña, aby przeżyć to wspaniałe spotkanie. Muzyka na żywo, chwile refleksji, debaty, 
sesje plenarne i Eucharystia pod przewodnictwem naszego arcybiskupa Carlosa Castillo, który stwierdził, 
że „młodzi ludzie ewangelizują nas” świadectwem swojego życia.

o. Pierdomenico Ceriani OSJ
nowym Prowincjałem 

Prowincji “Santo Toribio de Mogrovejo” - Perù

Peru: 30 
września 

2022, Przełożony 
Generalny, za 
zgodą swojej 
Rady, mianował 
O. Pierdomen-
ico Ceriani 
Przełożonym 
Prowincjalnym 
Prowincji “San-
to Toribio de 
Mogrovejo” - 

Peru na okres od 3 października 2022 do 14 
marca 2025. 
O Ceriani Rotondi Pierdomenico urodził 
się we Włoszech  04 maja 1946, przyjął 
święcenia kapłańskie 18 marca 1973 i przez 
wiele lat służył jako misjonarz w Peru.
4 października 2022 r. w kaplicy domu ma-
cierzystego w Limie o. Ceriani przyjął urząd 
Prowincjała. 

O. Pierdomenico Ceriani OSJ

O. Pierdomenico Ceriani OSJ z radnymi
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Nowa misja ….Thanlon

Manipur: Wraz z rozpoczęciem nowego 
roku akademickiego nasza Prowincja 

miała powody do radości i wdzięczności 

Panu. Nowy dom misyjny został otwarty w 
Thanlon, w stanie Imphal w północ-
no-wschodnich Indiach. Powierzo-
no nam parafię i szkołę tak 
więc o. Roju i Anson 
z entuzjaz- mem 
rozpoczęli tę nową 
misję.

Święcenia diakonatu 

India: Święcenia diakonatu naszych trzech współbraci były błogosławieństwem dla całego Zgromadze-
nia, a w szczególności dla naszej Prowincji. Diakoni Ebin David i Lijomon zostali wyświęceni przez 
J.E. ks. Joseph Kalathiparambil, arcybiskupa Verapoly. Uroczystość odbyła się w naszym seminarium 

Marello Home. A diakon George został wyświęcony na kapłana w Shillong w Meghalaya, gdzie kontyn-
uował studia teologiczne.

Bat Ebin David OSJBrat Lijomon OSJ Brat George OSJ
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Błogosławieństwo nowej Parafii 

Dzień wspólnoty Prowincji św. Tomasza 

India, Kodungallur: Po dwuletniej przerwie Prowincja z radością zebrała się, aby 9 lipca świętować swoje-
go patrona św. Tomasza. Ojcowie i klerycy zgromadzeni w Domu Prowincjalnym doświadczyli wspólno-

ty braterskiej.
Święto Prowincji rozpoczęło się od koncelebracji eucharystycznej, której przewodniczył ks. prowincjał 
Sebastian Jacobi OSJ. Po mszy była to chwila radości z wymianą doświadczeń z każdej wspólnoty. Uczta 
zakończyła się braterską agapą

Kerala:8 września br. został poświęcony 
nowy kościół dla katolickiej wspólnoty 

Maruthamala, należący do parafii Opatrzności 
Bożej, Vithura.
Nowy kościół został poświęcony podczas kon-
celebry eucharystycznej, której przewodniczył 
bp Vincent Samuel, biskup diecezji Neyyattin-

kara. W uroczystości uczestniczyli 
ks. Sebastian Jacobi OSJ, przełożony 
prowincjalny, o. Roby Chakkalak-
kal, OSJ, proboszcz i o. Lino Kurian 
OSJ. 
Jesteśmy wdzięczni Panu za Jego 
ogromne błogosławieństwa i mod-
limy się, abyśmy mogli wiernie 
odpowiedzieć.  .
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Ibadan: Od 4 do 7 sierpnia 2022 r. Dom 
Formacyjny OSJ w wiosce Opere Ibadan 

gościł ponad 185 młodzieży józeficko 
marelliańskiej z wielu części Nigerii, którzy 
zebrali się na obozie młodzieżowym OSJ 
2022 pod hasłem „Wstań i zrób rabat”. To 
był naprawdę wspaniały widok, gdy młodzi 
ludzie zaangażowali się w szereg działań, 
obejmujących wydarzenia duchowe, ludzkie, 
intelektualne i społeczne.
Obóz rozpoczął się 4 sierpnia procesją 
różańcową z figurą Madonny z groty Ma-
donny do kaplicy, po której nastąpiła Msza 
św. której przewodniczył Prowincjał o. 
Paweł Agabo osj. .
Następnego dnia odbyły się dla uczest-
ników dwa seminaria/warsztaty. Pierwsza 
dotyczyło „Przemocy wobec nieletnich i 
dorosłych wymagających szczególnej troski: 
bądź poinformowany, bądź czujny” i została 
poprowadzona przez  s. Natalię Ajayi IHM. 
To było wciągające, eksponujące i naprawdę 
pouczające, z pouczającą sesją pytań i od-
powiedzi po prezentacji.
Drugie seminarium poświęcone było 
handlowi ludźmi i przemocy ze względu 

na płeć, prowadzone przez przedstawicie-
li Nigeryjskiego Funduszu Powierniczego 
Kobiet (grupa organizacji pozarządowych). 
Ostatecznie uczestnicy bardzo skorzystali z 
obydwu seminarium. .
Zajęcia aktywne, takie jak gry i wycieczki, 
również przyczyniły się do nadania życia i 
znaczenia temu spotkaniu młodzieżowemu. 
Na zakończenie obozu uczestnicy odbyli 
interaktywną sesję z Wikariuszem Prowinc-
jalnym o. Renigius Okafor OSJ, który mówił 
o celu młodzieży józeficko marelliańskiej 
i o tym, jak każdy młody człowiek ma żyć 
cnotami św. Józefa, w/g nauczania naszego 
założyciela św. Józefa Marello. 
Ostatni dzień obozu był poświęcony dzięk-
czynieniu i wdzięczności Bogu, a nie ma lep-
szego sposobu na okazanie tej wdzięczności 
niż uroczysta msza, która zakończyła obóz. 
W rzeczywistości wydarzenia na obozie były 
naprawdę niezapomniane, a nasza młodzież 
nie przestali mówić o emocjach i pełnych 
zajęciach, które ubarwiły dni obozu.

O. Okem Anthony OSJ 
(duszpasterstwo młodzieżowe osj Nigeria) 

“Powstań i zrób rabat”
Spotkanie młodzieży józeficko-marelliańskiej
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Misja w diecezji Salford, w Wielkiej Brytani

Studia na Filipinach 

Nigeria: 18 sierpnia 2022 r. pierwsi mis-
jonarze oblaci, o. Ethelbert Arua OSJ (Szef 

Misji), Peter Ezekpeazu OSJ i Stephen Adedeji 
OSJ opuścili wybrzeże Nigerii w towarzystwie 
Przełożonego Prowincjalnego ks. Paul Aga-
bo OSJ i kilkoma współbraćmi którzy byli na 
lotnisku, aby pożegnać i życzyć wiele radości. 
To ku chwale Bożej i rozwojowi misyjnego 
przedsięwzięcia oblatów św. Józefa rozpoczęła 
się nowa misja. Ta misja należy do Prowincji 
Nigerii. 
Prowincja Matki Bożej Królowej Nigerii, za 
aprobatą Kurii Generalnej, przyjęła zaproszenie 

diecezji Salford i zgodziła się współpra-
cować z prezbiterium, zakonnikami i 
wiernymi świeckimi diecezji dla dobra 
Jezusa. Wikariusz generalny diecezji w 
imieniu Biskupa i przedstawił ustępu-
jącemu proboszczowi parafii, którymi 
zajmą się nasi misjonarze. Byli szczęśli-
wi, że przyjęli naszych współbraci. Nasi 
współbracia oficjalnie przejęli opiekę 
duszpasterską nad parafią 1 września 
2022 roku. Modlimy się o powodzenie i 
rozwój tej nowej misji oraz o łaskę Bożą 

dla naszych współbraci. 

Nigeria - Wychowanie było w centrum 
nauczania naszego założyciela, św. Józefa 

Marello, który chciał, aby oblaci św. Józefa byli 
specjalistami w 
chrześcijańskim 
wychowaniu dzieci 
i młodzieży. W 
związku z tym, aby 
poprawić system 
edukacji i prak-
tykę w naszych 
szkołach w Ni-
gerii, Przełożony 
Prowincjalny i jego 
Rada uznali za 
stosowne wesprzeć 
i wysłać dwóch 
współbraci, o. 

Bonaventure 
Ukwueze OSJ 
i o. Dennis 
Iorkumbor OSJ 
na Filipinach w 
celu pogłębie-
nia studiów w 
zakresie eduk-
acji, zwłaszcza 
modelu józe-
fickiego marel-
liańskiego. 
Dziękujemy 
Prowincji św. 
Józefa na Fili-
pinach za przyjęcie naszych braci i opiekę nad 
ich nauczaniem. Wyjechali z Nigerii 1 września 
2022.

O. Dennis Iorkumbor, OSJ

O. Bonaventure Ukwueze, OSJ
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Nigeria: 14 września 2022 r. Nowicjat 
rozpoczęło czterech postulantów: Stanley 

Uzomba, Joseph Sani, Peter Aun i Vincent Filima. 
Nowicjat kanoniczny odbędzie się w domu nowic-
jackim św. Józefa Marello, w diecezji Abeokuta, pod 
kierunkiem mistrza , o Bonawentura Ashibi OSJ. 
Dla Prowincji Matki Bożej Królowej Nigerii te daty 
są pamiętnymi dniami, ponieważ oznaczają znaczą-
cy wzrost liczby współbraci.
Tego samego dnia trzej nowicjusze, Victor Asogu, 
Omale Matthew i George Okubi, złożyli swoje 
pierwsze śluby zakonne na ręce przełożonego prow-
incjalnego o. Paul Agabo OSJ.

15 września 2022 r. w prowincji od-
było się złożenie ślubów wieczystych 
przez dwóch współbraci: Braci Emma-
nuel Agabaragba OSJ i David Nwank-
wo OSJ, którzy złożyli wieczyste śluby 
zakonne na ręce Przełożonego Prow-
incji O. Paula Agabo OSJ. Wszystkie 
te wydarzenia miały miejsce w Domu 
Formacyjnego św. Józefa w Opere, 
archidiecezja Ibadan. Modlimy się o 
łaskę, właściwego rozeznania i ostatec-
zną wytrwałość w ich powołaniu.

Uroczystości 14 i 15 września

EKSPOZYCJA BIBLIJNA 2022 

Bolivia: W niedzielę 18 września 2022 r. w parafii Świętej Trójcy (Santa 
Cruz - Boliwia) odbył się Jarmark Biblijny. Bohaterami była młodzież 

z bierzmowania i inne grupy młodzieżowe, które wystawiały różne księ-
gi biblijne. Zajęcia odbywały się od 8:00 do 12:00. Na to wydarzenie za-
prosiliśmy uczniów 15 szkół, które otaczają naszą parafię. Dodatkowo 
towarzyszyły nam księgarnie katolickie „Paulinas” i „Verbo Divino”. Wy-
darzeniu towarzyszyło także 
radio „Betania”, radio katol-
ickie w służbie Ludu Bożego 

w Boliwii..
Młodzież, ich rodziny, katecheci i osoby uczestniczące bardzo 
doceniły ta inicjatywę. Była to świetna okazja, aby przypomnieć 
nam o wartości Pisma Świętego w naszym codziennym życiu. 
Na przyszłość marzymy o zorganizowaniu z Bożym błogosław-
ieństwem jarmarku biblijnego z większą liczbą gości, z większą 
różnorodnością zajęć iz udziałem wszystkich grup parafialnych
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Warnes,Bolivia:W sobotę 24 września 2022 r. 
w parafii Matki Bożej Różańcowej (Warnes - 

Boliwia) odbyło się spotkanie 
ministrantów należących do 
naszej Parafii Oblatów św. 
Józefa w archidiecezji San-
ta Cruz de la Sierra . Tym 
razem ministranci z parafii 
„La Santísima Trinidad” 
odwiedzili naszych braci z 
Warnes. Aktywność trwała 
od 8.30 do 16.30. Zaczęliśmy 
od powitania, następnie 
Msza św., potem przemówie-

nie i kontynuowaliśmy dynamiką grupy, która 
podkreślała tematykę liturgiczną. Po obiedzie 
przygotowanym przez rodziny ministrantów 
odbyły się zajęcia sportowe, które trwaały całe 
popołudnie.
Spotkanie było darem i błogosławieństwem od 
Boga, w którym ministranci, dzieci i młodzież 
odnowili swoje radosne i odpowiedzialne zaan-
gażowanie w służbię ołtarza. Spotkanie odbywa 
się raz w roku, przy współpracy między naszymi 
dwiema parafiami.

Bolivia: 29 września w parafii „Matki Bożej 
Różańcowej – Warnes” odbył się wieczór cele-

bracji z grupą katechezy dla młodzieży przygotowu-
jącej się do bierzmowania, w wieku od 15 do 20 lat, 
na zakończenie miesiąca biblijnego.
Katecheza dla bierzmowanych naszej parafii liczy 
300 dzieci podzielonych na 11 grup i 19 katechetów, 
którzy z radością 
poświęcają nam 
swój czas na for-
mację umysłów i 
serc tych młod-
ych ludzi.
Dla tej aktywn-
ości był bardzo 
zabawny pro-
gram, z dwoma 

uczestnikami dla każdej grupy, którzy odpowiadali 
na 78 pytań, dramatyzacja przypowieści przez 
grupy i stworzenie murali poświęconych miesiąco-
wi biblijnemu.
Widzieliśmy, że młodzi ludzie mają wielkie prag-
nienie poznania Słowa Bożego, wszyscy wierzymy, 
że Bóg ma moc, aby przemienić nasze życie, podjęli 

wielki wysiłek, 
aby przestudiować 
zadawane im py-
tania i przypow-
ieści z Ewangeli. 
Młodzi ludzie byli 
bardzo kreatywni 
w dzieleniu się z 
publicznością tym, 
co zrozumieli z 

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

QUIZ BIBLIJNY 2022
“Postaw Pana Boga na pierwszym miejscu a będziesz szczęśliwy”.

o. alan Marañón, osJ
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75 lat łaski
75° rocznica powstania parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 

Mozambico: W dniach 20 i 21 sierpnia obchodzono 75-lecie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 
diecezji Tetè, gdzie pracują nasi bracia: o. Devanil Ferreira OSJ i o. Simon OSJ. 

Uroczystości przewodniczył bp Diamantino Antunes Imc. i koncelebrowane przez naszych kolegów mis-
jonarzy i innych księży z pobliskich parafii. W tym dniu łaski podczas celebracji został udzielony sakra-
ment bierzmowania. W tym dniu między 
dorosłymi a młodzieżą sakrament bier-
zmowania otrzymało 50 osób. 
Po Mszy św. odbyła się agape dla wszystkich 
parafian, było to święto wspólnoty i rodziny. 

przesłania Jezusa Chrystusa.
Myślę, że było to dla nich dobre doświadczenie, 
ponieważ zdali sobie sprawę, że ewangelia nie jest 
nudna, ale młodzieńczy entuzjazm może być w 
zgodzie z ewangelią.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w 

realizacji tej inicjatywy, kat-
echetom, dzieciom i rodzi-
com za nieustanne wspiera-
nie swoich dzieci.
Modlimy się do Boga, aby 
nas oświecił, abyśmy kont-
ynuowali bez zniechęcania 
się do głoszenia Jego orędzia 
zbawienia, pomimo przeci-
wności, jakie możemy napot-
kać. Niech św. Józef Marello 

będzie naszym przykładem w formacji młodych 
ludzi, którzy dziś bardziej niż kiedykolwiek nas 
potrzebują.

o. Germán Vivar Hervias, osJ



wejście do Postulatu, indie

wizyta kanoniczna, Meksyk

o. John attully osJ z duchownymi, Mozambik

o.angelo romano i o. rinoy z duchownymi, Mozambik

Dzień Nauczyciela, Filipiny

o. Luis Chumpén tamariz osj z młodzieżą, 
Peru
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