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“Pokój wam”
Przesłanie na Wielkanoc 2020

Do oblatów św. Józefa i Rodziny Józe-
ficko Marelliańskiej
Drodzy Współbracia i Przyjaciele, 

od wielu tygodni świat się zatrzymał, dowi-
adujemy się codziennie z wiadomości i 
wydarzeń o rozprzestrzenianiu korono 
wirusa, które budzą w nas lęk o 
zdrowie lud- zi,  na których 
nam zależy i budzą 
nasze obawy 
o przyszłość 
kościoła i 
społeczeństwa. Z milio-
nami ludzi na całym świecie żyje-
my w trudnej i niepewnej sytuacji 
i mamy świadomość, że nie jest-
eśmy panami historii i naszego 
życia.  
W takim scenariuszu tego roku 
rozbrzmiewa z mocą słowa otuchy, 
które Zmartwychwstały Chrystus 
wypowiedział do apostołów zam-
kniętych w swoim domu: “Pokój 
wam” (J 20,19b). Pozdrowienie, 
które powoduję u apostołów, że 
pokonują wszelką udrękę, dokonu-
je w nich przemianę wewnętrzną i 
przypomina o słowach Chrystusa 
przed męką: “Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze ani się nie lęka!” (J 
14,27). 
Zmartwychwstały Chrystus jest dla nasz i 
naszego społeczeństwa pocieszeniem w tych 
trudnych czasach. On jest źródłem radoś-
ci i pewnością zwycięstwie nad śmiercią i 
daje nam życie i nadzieję której potrzebuje-

my w celu nowego ludzkiego i duchowego 
odrodzenia. 
Doświadczenie zmartwychwstania Jezusa 
daję nam siłę do przyjęcia ze współczuci-
em tego zranionego świata, bycia blisko w 
każdej sytuacji ludzkiego cierpienia i bu-

dowania więzi  solidarności między nami 
a opuszczonymi. 
W naszych modlitwach pa-

miętajmy również o 
naszych współbraci-

ach, którzy w ostatnich 
miesiącach odeszli z 

tego świata: O. Giocono-
do Bronzini, O. Ray Sales, 

Biskup Dante Frasnelli, O. 
Severino Dalmaso, O. Mario 

Cueto i O. Jose Vidal Apin i O. 
Tarcisio Stramare. Wieczny od-
poczynek racz im dać Panie. 
Z okazji świąt Wielkiej Nocy 
chciałbym odnowić mój szacu-
nek i bliskość do każdego z Was. 

Chcemy poczuć się jedną rodz-
iną, która podziela te same ideały 

i poświęca się jedynej misji przeka-
zanej przez św. Józefa Marello.
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy 
również w imieniu Rady Generalnej. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświ-
etli nasze czasy. 
Rzym, 12 kwiecien 2020.

Z braterskim pozdrowieniem, 

Wesołych Świąt Wielkiej
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Kwitnąca lilia św. Józefa: O. Stramare Tarcisio

Mówienie o O. 
Tarciso Stram-
are osj nie jest 

łatwe, gdyż jest obawa, 
że powiem za mało. Był 
kapłanem, który poświecił 
całe swoje życie w pozna-
niu Boga, poprzez studia 
teologiczne, aby bezustan-
nie i wielkim rozmachem 
i stałością przekazywać 
swoja wiedzę. Józefita, 
który dzięki swojej wiedzy 
i kompetencji otrzymywał 
różne funkcje kościelne. 
Był ekspertem i zaan-
gażował się w pogłębia-
niu wiedzy o swoim św. 
Józefie. Żył wśród młodych seminarzystów, 
których nauczał nie tylko duchowości ale 
również poczucia przynależności do Zgro-
madzenia św. Józefa. O. Tarciso dał wiele 
Kościołowi aż do końca swoich dni, kiedy 
19 marca w uroczystość św. Józefa zach-
orował na Koronavirusa, a 20 marca o godz. 
10.00 Pan wezwał go do siebie, aby odebrał 
swoją nagrodę. 
Urodził się 14 września 1928, w San Vito di 
Valdobbiadene (Diecezja Padwy, Wojew-
ództwo Treviso), rodzice Antonio i Susanna 

Vanzin. W rok później rodzina przeprow-
adza się do Imperii, gdzie byli obecni Józef-
ici, z nimi w wieku 12 lat rozpoczyna swoja 
drogę edukacyjną i duchową. 
30 października 1943 w Albie rozpoczyna 
Nowicjat i tam składa swoje pierwsze śluby 
zakonne, kontynuuje studia filozoficzne. We 
wrześniu 1947 rozpoczyna uczyć w gim-
nazjum we Frinco. Święcenia kapłańskie 
przyjął 6 lipca 1952, po nich przenosi sie 
do Rzymu, aby studiować na Uniwersytecie 
Gregorianum i sukcesywnie na Biblicum, 
specjalizacja Pismo św. 

Rok św. Józefa kontynuuje się…

Z racji sytuacji światowej Przełożony Generalny postanowił przedłużyć 
Rok św. Józefa do 8 grudnia 2020. W tym dniu przypada 
rocznica 150 lecie ogłoszenia dekretu Quemadmodum Deus 

(8.12.1870) w który papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem 
Kościoła Powszechnego. Módlmy się aby poprzez zaangażowanie 
wszystkich i przez wstawiennictwo Patrona Kościoła Powszechne-
go, odnowił się duch wiary a świat otrzymał upragniony pokój. 
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Święcenia diakonów

Ibadan: : 19 marca w uroczystość 
Świetego Józefa Ekscelencja Em-
manuel Adetoyese Badejo, biskup 

diecezji Oyo udzielił święceń diako-
natu dziewięciu współbraciom. 

To bardzo wymowny sposób, aby 
oddać cześć Św. Józefowi i Maryji 
opiekunom nigeryjskiej prowincji. 

Oto imiona przyszłych diakonów: 
Simon Ordam, Anthony Okem, 
Cephas Asom, BonaventureUkwueze, 
Benedikt Chukwuemeka, Jeffry Akh-
alu, Stephen Okoh, Dennis Iorkum-
bor, Peter Famodim. W uroczystości 
licznie uczestniczyli: rodzina i przy-
jaciele diakonów, świeccy z rodziny 
józeficko – mareliańskiej i liczni wier-

W 1957 roku udaje się do Palestyny na 
Studium Biblijne Franciszkańskie, przebywa 
tam rok. Po swoim powrocie rozpoczyna 
nauczać na nowym papieskim Instytucie 
Pastoralnym, utworzonym przez Piusa XII. 
Kontynuuje swoje nauczanie Pisma św. aż 
do 1970 roku w różnych miejscach: w domu 
generalnym Oblatów św. Józefa, w papieskim 
Instytucie “Jesus Magister”, później w Semi-
narium regionalnym “La Quercia” (Viterbo), 
na Fakultecie teologicznym “Marianum” i 
w Centrum Diecezjalnym i Formacji Osób 
Świeckich na Uniwersytecie Papieskim Later-
ańskim. Swoje zaangażowanie nie ograniczało 
się tylko na nauczaniu, ale znajdywał czas do 
współpracy z różnymi czasopismami biblijnymi 
i teologicznymi, jak również współpracował 
z “L’Osservatore Romano”; przez dobre 13 lat 
był konsultantem O Mariano, który prowadził 
programy telewizyjne. Troszczył się również 
o “Liturgia jutra” przy Radiu watykańskim, tv 
telepace i RAI. 
Papież Paweł VI jako uznanie za wielkie 
zaangażowanie, ofiarował mu gobelin św. 
Józefa, który obecnie jest przechowywany 
w parafii św. Józefa w Rzymie. Uczestniczył 
wielu Kapituł Zgromadzenia, był dwukrot-
nie wybierany Prokuratorem Generalnym. 
W jego pracowitym życiu dwa wydarzenia 
były bardzo ważne: Beatyfikacja biskupa 
Józefa Marello w którym O. Traciso był Vice 

Postulatorem i Ruch Józeficki (1981), które-
go był Dyrektorem. Tym “dwóm słusznym 
sprawom” ofiarował swoja wiedzę i swoja 
duchowość. Z wielkim entuzjazmem prze-
kazywał swoja wiedzę poprzez prasę, pub-
likację książek, Internet i uczestnictwo we 
wszystkich Międzynarodowych Sympozjach 
na temat św. Józefa, w których przez wiele 
lat był “Współorganizatorem”. 
Kapłan o wielkiej duszy, kultury i wiedzy, 
wielki teolog współpracował z papieżem 
Janem Pawłem II w opracowaniu adhortacji 
apostolskiej “REDEMPTORIS CUSTOS”.  
Po tej pracy (1989) przeniósł się do Asti do 
domu Macierzystego Oblatów św. Józefa, ale 
kontynuując od 1991 do 2005, nauczanie na 
Uniwersytecie Urbaniana. W 2013 wycofał 
się do domu emerytów Bp. Marello w Asti, z 
długimi przystankami obecności we wspól-
nocie “św. Józefa” w Imperii, z miejsca gdzie 
wyszedł i w miejscu gdzie 20 marca 2020 
zakończył swoje długie życie kapłańskie i 
zakonne. Spoczął w grobowcu zakonnym 
Oblatów św. Józefa w Asti 24 marca br.
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ni. W homilii biskup podkreślał fakt, 
że diakonat to powołanie do świętoś-
ci poprzez posługiwanie w Kościele.
 
To również wezwanie do większego 
posłuszeństwa, gorliwości i żarli-
wej modlitwy. W uroczystej mszy 

św. koncelebrowało czterdziestu 
pięciu kapłanów, czternastu di-
akonów. Liczni klerycy, siostry 
zakonne i wierni świeccy w sposó 
radosny uczestniczyli  w tej mod-
litwie.



Osj NewsLetter 01/04.20205

     Wspólnotowe pogłębianie znajomości konstytucji.... 
                        znak wspólnotowego wzrastania......

Ibadan: : 16 marca w domu formacyjnym 
Prowincji Naszej Pani Królowej Nigerii ze-
brali się wszyscy profesi tej prowincji w celu 

pogłębienia znajomości niektórych artykułów 
konstytucji. Chodziło dokładnie o zapoznanie 
się z procedurą w przypadkach wykorzystywa-
nia seksualnego osób nieletnich lub nieszczęśli-
wych. Było to spotkanie bardzo pożyteczne dla 
wszystkich współbraci. Tak delikatny temat 
został omówiony w sposób wyczerpujący. Całe 
zagadnienie zostało podzielone na cztery częś-
ci, a każda   z nich została przedstawione przez 
następujących współbraci: o.Ethelbert Arua, 
przelożonego prowincji, o.Bonaventure Ashibi, 

mistrza nowicjatu, o. Paul Agabo wikariusza 
prowincji i o. Philip Egbuniwe odpowiedzial-
nego za zarząd prowincji. W końcowej części 
spotkania uwagę poświęcono na szczegółowe 
wyjaśnianie procedury postępowania w ra-
zie pojawienia się konkretnego  przypadku 
nadużycia. O.Joseph Sule przedstawił normy 
postępowania opracowane przez przełożonego 
generalnego i jego radę. Na zakończenie wszy-

scy profesi wieczyści własnoręcznie podpisali 
formularz zawierający reguły postępowania, 
potwierdzając tym samym ich znajomość i  
wszystkie konsekwencje wynikające z tego typu 
nadużyć.

Santa Cruz (U.S.A.): Z powodu 
rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
we wzystkich diecezjach w Stanach 

Zjednoczonych obowiązuje zakaz odprawiania 
mszy św. z udziałem wiernych. Dlatego też 
we domach prowincji  obchody uroczystości 
Świetego Józefa były skromne i odbyły się przy 
zamkniętych drzwiach. Dało to wszystkim okazję, 
aby bardziej poczuć się „kartuzami w domu.”
Przy tej okazji o. Mattew wraz z członkami 
wspólnoty oficjalnie pobłogosławili tzw. 
„Shrine Coffee”jn, czyli projekt ewangelizacji 
działający już od kilku lat. Ufamy, że to dzieło 
duszpasterskie będzie się rozwijać z bożą pomocą 
i przyniesie obfite plony.

Poświęcenie
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Wiadomości z duchowości józefickiej

San Paolo, BRAZYLIA: Luty - 2020 wszystko 
zaczęło się w Centrum Młodzieżowo Pow-
ołaniowym. Pewnej nocy wielkiego mistycyz-

mu i duchowości józefickiej, zostały przedstawione 
współpracownikom 
projekty CMP na ten 
rok i poproszono w 
jakich projektach 
chcą uczestniczyć. 
Wśród wyselekc-
jonowanych projek-
tów była Szkoła dla 
Wychowawców Nas-
tolatków i Młodzieży, 
która odbyła się od 
zeszłego roku, a w 
miesiącu lutym odbył 
się jej drugi etap, 
prowadząc studentów 
do refleksji na temat 
współczesnej rzeczy-
wistości młodzieży, 
opierając się na radach świeckiej osoby Raquel 
Pulita.
W Ourinhos odbyły sie spotkania formacyjne na 
temat “Laudato Si” i “ChristusVivit”, dla misjonarzy, 
którzy będą aktywni w tym roku. Również w lutym 
ekipa CJV: dyrektor, agent duszpasterski, młodzież 

wolontariacka i ekipa komunikacji spotkali sie 
w sanktuarium św. Jadwigi w San Paolo, w celu 
określenia programu 4° Dnia Młodzieży Józefickiej, 
który odbędzie sie w sanktuarium, moment marze-

nia, programów 
i organizowania, 
spotkanie które 
umacnia bardzo 
dobrze naszą 
prowincję. CMP 
razem z komisją 
będą promować 
wielkie spotkanie 
Młodzieżowe, 
które ma na 
celu umocnie-
nia ich wiary i 
chća aby ich głos 
był słyszalny w 
swoim środow-
isku. Korzystając 
z okazji ekipa 

CMP przeprowadziło z młodzieżą przygotowującą 
się do bierzmowania konferencję na temat Kampa-
nii Braterstwa 2020, moment formacji i duchow-
ości, który umożliwił zapoznanie się z życiem 
młodzieży na peryferiach miast.  
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          60 lat obecności oblatów

Apucarana (Brazylia): Każdego roku w mieście Apucarana (Brazylia) odbywa się nowenna 
do św. Józefa. Nowenna jest bardzo znana w mieście i uczestniczy w niej spora grupa ludzi. 
Również, w 

każdym dniu nowen-
ny zostają zaprosze-
ni kapłani Oblaci, 
jak również księża 
diecezjalni lub z in-
nych zgromadzeń, aby 
prowadzili i przeprow-
adzali medytację na 
temat Patrona Kościoła 
i Ojca Jezusa na ziemi. 
Rok 2020 jest rok-
iem szczególnym, 
ponieważ w tym roku 
przypada 60 rocznica 
obecności Oblatów św. 
Józefa w tym kościele. 
Warto przypomnieć, 
że 20 lat temu otrzymaliśmy dekret w którym ustanawiał pierwsze Sanktuarium św. Józefa w Bra-
zylii. Dlatego też, aby dobrze przeżywać tą uroczystość rektor O. Antonio Luis de Oliveira, razem 
z komisją świeckich, zorganizował wiele aktywności duszpasterskich, duchowych i religijnych, aby 
w ten sposób cała wspólnota i wszyscy ludzie, którzy mają pobożność do sw. Józefa uczestniczyli w 
tym wielkim święcie dla pogłębienia swojej wiary i nadziei. 



Osj NewsLetter 01/04.2020 8

 Zebranie prowincji

Kerala, INDIA: 
Od 18 do 20 
lutego w Kodun-

gallur miało miejsce ze-
branie członków prow-
incji indyjskiej Świetego 
Tomasza. Obecni byli 
wszyscy współbracia z 
Kerala i Tamilnadu, jak 
rówmież przedstawiciele 
wspólnot z Assam, z 
Włoch i Niemiec. Spot-
kaniu przewodniczył 
o. Prowincjał Sebastian 
Jacobi. Moderatorem był 
o. Sebastian Kachappilly, 
a dwoma sekretarzami o. 
Antony C.W. i o.Vinod 
Varghese. Dyskutowano 
na temat regulaminu 
prowincj i zmieniono 
niektóre punkty.Odbyło się również seminarium na temat Świętego Józefa, które prowadził o. Vincent Kun-
dukulam, profesor Papieskiego Seminarium Św. Józefa z Aluva.

   

nowy dom W Indiach, biskup 
diecezji Cochin 
Joseph Kariyil, 
położył pierwszą 
cegłę pod budowę 
nowego domu 
zakonnego w tej 
diecezji. Byli tam 
obecni o. Prowinc-
jał, o. Joshy Kon-
ath i o. Sebastian 
Pallical
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IV Międzynarodowe Sympozjum o św. Józefie 
Lima-Peru 2020

Peru: Pod koniec XVII Kapituły Gen-
eralnej, która odbywała sie w Rzymie 
w 2018 roku, Przełożony Generalny 

Oblatów św. Józefa ogłosił, że będzie w 
Zgromadzeniu obchodzony Rok św. Józefa, 
Opiekuna i Patrona Kościoła Powszechne-
go, ogłoszonego 150 lat temu przez papieża 
Piusa IX.
W tych nowoczesnych czasach co mógłby 
powiedzieć święty, który charakteryzował 
się pokorą i milczenie? “Mąż, Ojciec i Wy-
chowawca”  są to trzy aspekty, które zostały 
poruszone podczas IV Międzynarodowego 
Sympozjum na temat św. Józefa. 
Ale nasze święto było bardzo dobrze przy-
gotowane. IV sympozjum o św. Józefie. 
Pomysł narodził sie w Brazylii podczas 
spotkania osób świeckich na kongresie o św. 
Józefie podczas obchodów 100-lecia obec-
ności Oblatów w Brazylii. Spotkanie z prow-
incjałem amerykańskim O. Matthew Spen-
cer osj  i O. Mauro Negro osj, doktorem 
Pisma św. na uniwersytecie katolickim w 
Sao Paulo (Brazylia) rozpoczęło przygot-

owanie do tego wydarzenia. O. Sunil Kallar-
akal, nasz prowincjał rozpoczął rozmowy 
z naszymi dwoma współbraćmi na temat 
realizacji tego pomysłu. 
Powróciwszy do Limy, rozpoczęły się przy-
gotowania, tworząc sekretariat, logistykę, 
reklamę i współpracę. I tak rozpoczęły się 
bezpośrednie przygotowania. Zostali zapro-
szeni wszyscy biskupi w celu zapoznania 
się osobą św. Józefa, zaproszone zostały 
również zaprzyjaźnione z nami zgromadze-
nia żeńskie. 
Zaproszenie zostało również skierowane 
do profesorów naszych szkół, do wiernych 
naszych parafii i zaprzyjaźnionych z nami. 
Dzięki pomocy José Antonio Varela, dzi-
ennikarza, nawiązaliśmy kontakt z radiem 
Maryja, dwiema telewizjami katolickimi i 
telewizją internetową. Otrzymaliśmy zapro-
szenie do kanału 7 (kanał państwowy), aby 
tam zapraszam na nasze sympozjum.
Mówimy o IV sympozjum: pierwszy odbył 
się 2002 na którym uczestniczył O. Tarciso 
Stramare, który wrócił do Peru w 2004. W 
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2012 roku odbuło się III sympozjum. Tym 
sympozjum chcieliśmy uczcić rocznicę 
150- lecia ogłoszenia św. Józefa Patronem 
Kościoła Powszechnego. Jako główny tem-
at sympozjum wzięliśmy trzy słowa, które 
są bardzo ważne w życiu św. Józefa Mąż, 
Ojciec i Wychowawca. Tematy zostały 
zaczęrpnięte z Adhortacji Apostolskiej Re-
demptoris Custos św. Jana Pawła II. 
W dniu rozpoczęcia był obecny Nuncjusz 
Apostolski w Peru Nicola Girasoli, z inny-
mi trzema biskupami. Ojciec Generał Jan 
Pelczarski przywitał wszystkich uczest-
ników.
Wybór tematów został dokonany w celu od-
powiedzi na trzy wielkie problemy współcz-
esnego świata kryzys instytucji małżeństwa 
zaatakowany dziś przez ideologię Gender, 
której celem jest wyeliminowanie głębok-
iego poczucia osobistej miłości poprzez 
wprowadzenie do doktryny chrześcijańsk-
iej dwuznacznych i sprzecznych pojęć. Z 
tego też powodu poprosiliśmy O. Matthew, 
pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych 
o ukazanie tego problemu w jego społec-
zności gdzie jest już widoczna wielka wal-
ka o wartości. Również my w Ameryce 
Łacińskiej czujemy podmuch tej ideologii. 
Dlatego też ważne było ukazanie św. Józefa 
jako przykład Męża i Ojca i zaproponować 
niektóre zagadnienia w pracy duszpastersk-
iej z rodzinami. Co więcej jest to nie tylko 
fenomen latynoamerykański, ale powszech-
ny tzw. Aspekt kobiecości, brak ojca w rodz-
inie, pomniejszanie roli Ojca jako głowy 
rodziny. Naszym pomysłem było przedstaw-
ienie prawdziwego przykładu ojca i męża. 
Wychodząc od pobożności św. Franciszka 
Salezego: pobożność polega na posiadaniu 
przykładów do których się zwracamy w 
naszym codziennym życiu, na drodze do 
świętości zaczynając od rodziny.
Chcieliśmy również dotknąć temat, który 
był bardzo drogi O. Stramare: rola św. Józefa 
w misterium zbawienia wychodząc od egze-
gezy tekstów ewangelicznych poświęconych 
św. Józefowi. Ten aspekt został przygotowa-

ny przez O. Mauro, który jest kompetentny 
w zakresie biblijnym i pomógł w zrozumie-
niu tematów fundamentalnych z Tajemnicą 
Wcielenia.
Temat edukacyjny został powierzony bratu 
Marista Marino Latorre, który przedstawił 
św. Józefa jako wychowawcę Jezusa, wycho-
dząc od  osobowości i wymiaru ludzkiego 
Chrystusa i jego rozwoju jako człowieka, 
który wzrastał w mądrości i łasce. Skąd ma 
ową mądrość? To pytanie mieszkańców 
Nazaretu, jak to możliwe, przecież on jest 
synem “cieśli”, ekspertem różnych prac 
ręcznych i tylko takich.
Oprócz tych trzech głównych konferencji, 
również inni przedstawili swoje referaty i 
tak: O. Sunil z tematem św. Józef a Euchar-
ystia, ks. Carlos Rossell proboszcz, profesor 
teologii, twórca programu niedzielnego w 
jednym z lokalnych rozgłośni radiowych. O. 
Alfredo Armestri, prowincjał Karmelitów 
Bosych przedstawił rozważania na temat 
pobożności do św. Józefa u św. Teresy z Avi-
la. Siostra Celina Vega ze Zgromadzenia św. 
Józefa z Cluny przedstawiła referat na temat 
projektu edukacyjnego, który się przygot-
owuje w Kościele, czyniąc refleksję na temat 
edukacji z serca. I na koniec dziennikarz 
J.A. Varela przedstawił św. Józefa w wymi-
arze wzorca wychowawcy do pracy.
Sympozjum odbywało się na Uniwersytecie 
Marcelino Champagnat, dzięki pomocy i 
zgodzie Rektora Brata Pablo Gonzalez, z 
którym od wielu lat przyjaźnimy się

Rozpoczął się proces zapisywania się 
na Kongres. Ale jak zwykle w ostatnim 
momencie zapisało się 200 osób. Aula 
wypełniła sie po brzegi prawie 700 osób, 
wszyscy byliśmy zaskoczeni ilością, 
myśleliśmy że św. Józef nie zaintereso-
wałby tylu ludzi. Do tego momentu 
wszystko było w porządku. Ale juz 11 w 
dniu w którym miało się rozpocząć Sym-
pozjum Rząd wydał dekret o zamknięciu 
szkół z powodu pierwszych przypadków 
korona wirusa. W drugim dniu rząd 
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zamknął wszystkie Uniwersytety. A więc 
musieliśmy poinformować wszystkich, 
aby nie przyjeżdżali. Mimo wszystko 
przybyło 100 osób. Cała żmudna praca 
sekretariatu, osób świeckich wydawało 
się na marne. Ale św. Józef czyni możli-
wym rzeczy niemożliwe. 
Dzięki Bogu współpracowaliśmy z dwo-
ma kanałami telewizji katolickiej, które 
transmitowały bezpośrednie konferencje 
z całego sympozjum. Również wiele osób 
mogło oglądać transmisję droga inter-
netową lub na Facebook. W trzecim dniu 
sala była prawie pusta. Św. Józef pomyślał 

o wszystkim. Dwóch współbraci mogli 
wylecieć przed zamknięciem lotnisk. 
Chcieliśmy złożyć hołd św. Józefowi 
patronowi Kościoła i Peru. Teraz jeszcze 
bardziej, aby był naszym opiekunem w 
tym czasie wirusa. 

Sancte Joseph Protector Santae Ecclesiae 
ora pro nobis. 

O. Pierdoménico Ceriani, OSJ

Odnowienie ślubów

Peru: W sobotę 22 
lutego w kaplicy 
Świętego Józefa w 

Wyższym Seminarium 
Duchownym  trzech 
współbraci: Cristhian 
Alexis Rojas Facundo, 
Juanmanuel Espinosa 
Sarmiento i Carlos 
Ochoa Sanchez 
odnowili śluby zakonne 
na ręce prowincjała 
o. Sunil Kallarakal. 
Obecni byli rownież 
o. Perdo Ceriani, 
radny prowincjalny, o. 
Juan Villanueva, rektor seminarium i o. Angel Marrufo, prefekt aspirantów. W modlitwie 
uczestniczyli także liczni wierni.
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                    NOWI KANDYDACI W DOMU FORMACJI

Tete, Mozambik: 4 lutego rozpoczął się trzeci rok propedeutyczny w domu for-
macyjnym Św. Józefa w Tete. Rozpoczeło go pięciu kandydatów: trzech 
z regionu Nampula w północnej części kraju, gdzie ojcowie Oblaci Św. 

Józefa pracują od 2019 roku i dwóch z regionu Tete w centralnej części Mozambiku, gdzie 
ojcowie są obecni  i pracu-
ją od pięciu lat. Kandydaci 
odbywają wstępną formację, 
uczestnicząc w zajęciach w 
seminarium diecezjalnym w 
Tete. Dwaj inni klerycy odby-
wają formację w domu przy 
parafii e Nampula, uczęszcza-
jąc na zajęcia z filosofi do 
seminarium diecezjalnego.



Oto jestem...
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