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Zacząć od nowa w Nazarecie razem z 
Jezusem, Maryją i Józefem

Szczegolny Rok poswiecony sw. Józefa i us-
tanowiony przez papieza Franciszka dla całe-
go Kościoła wraz z Listem Apostolskim Pa-
tris corde, daje nam moIliwość pogłębienia 
w naszych wspólnotach i w miejscach, gdzie 
pracujemy, kolejnego istotnego elementu 
naszej toIsamości, jakim jest zycie bratersk-
ie we wspolnocie. Papież przypomina nam, 
że “wielkość św. Józefa polega na tym, że 
był on małżonkiem Maryi i ojcem Jezusa” 
(1). Innymi słowy, jego wielkość polega na 
tym, że wypełniając swoją misję, sercem ojca 
miłwał Jezusa, a sercem małżeńskim i czy-
stym miłował Maryję.
W ten sposób odkrywamy sam fundamentu duchowości komunii, którą jest miłość - matczy-
na, ojcowska, małżeńska, synowska czy braterska - i który wyraża się w relacjach z drugim i w 
zdolności postrzegania brata jako “ kogoś bliskiego”. Co więcej “Duchowość komunii to także 
zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, 
a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzy-
mał, ale także «dar dla mnie”.
Jestem przekonany, że każdy współbrat i każda wspólnota będzie w stanie znaleźć najodpow-
iedniejszą drogę, tak aby te lata oznaczały dla każdego z nas odnowiony zapał oraz intensy-
wniejszą współpracę.

P. Jan Pelczarski Osj, Superiore Generale
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“Chcę być dobrym zakonnikiem józefitą” 
Książka wspomnień o O Giocondo Bronzini, osj

20 lipca 1957, nowicjusz Giocondo Antonio 
Bronzini, w wieku 17 lat przygotowywał się 
do swojej pierwszej profesji zakonnej w Zgro-
madzeniu oblatów św. Józefa, poprzez śluby 
Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa. 
W jego prośbie o dopuszczenie do 
ślubów tak pisał: “Obecnie zaświad-
czam, że mam wolną wolę poświece-
niu się Bogu, w pełni oddaniu się 
Regule własnej Zgromadzeniu, jak 
również oświadczam, że chcę pra-
cować nad sobą, aby wykorzenić 
swoje wady i pozyskiwać w coraz 
większym stopniu cnoty, które po-
mogą mi stać się dobrym zakonniki-
em józefitą”. 
Ci którzy znali O. Giocondo wiedzą 
dobrze, że tą obietnicę realizował 
poprzez 60 lat życia zakonnego 
przeżytego w Zgromadzeniu, poprzez 
wierna służbę Panu i w Kościele, 
skrupulatnie przestrzeganie Reguły 
Instytutu, poświęcenie się służbie wiernym, 
ascetyczne podążanie do świętości. 
Będąc osoba konsekrowaną, był zadowolony z 
powołania, posłuszny w życiu zakonnym, sum-
ienny i wierny w służbie, uważny i zatroskany 
w pracy duszpasterskiej, pozostawił konkretne 
świadectwo to co przekazał nam nasz Założy-

ciel Św. Józef Marello, w byciu “nadzwyczajnym 
w rzeczach codziennych”. 
W pierwsza rocznicę śmierci i na początku roku 
poświęconym Św. Józefowi ogłoszonemu przez 

papieża Franciszka, zgromadzenie Oblatów św. 
Józefa wydała książkę jako wspomnienie o O. 
Giocondo.  
Książka jest podzielona na 3 części, tekst przed-
stawia krótki profil biograficzny, w celu pozna-
nia fundamentalnych dat z życia O. Giocondo. 
W drugiej części zsotały umieszczone niek-
tóre świadectwa osób, które znały go i które 
poznawali przez niego charyzmat: współbracia, 
siostry, wierni… Na koniec w ostatniej części 
książki świadectwa duchowe: zostały zebrane 
kazania, które wygłosił w swoim życiu O. Gio-
condo, które były przygotowane dla osób kon-
sekrowanych, kapłanów, świeckich, aby w ten 
sposób pokazać bogactwo doktrynalne i prze-
jrzystość myśli.  
Życzymy, aby ta książka pomogła obecnym 
pokoleniom i przyszłym podtrzymywać żywą 
pamięć o O. Giocondo i naśladować jego dobre 
przykłady, które nam zostawił.
Dziękuję, Ojcze Giocondo!!!    Żyj w pokoju 
wiecznym z Panem!!!
O. Francesco Russo osj
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Troszczyć się o sprawy Jezusa 

Rzym: Niedziela, 17 stycznia 2021 o godz. 
11.30 w parafii Św. Józefa all’Aurelio w 

Rzymie, kl. Benjie Calangi, który należy do 
Prowincji Św. Józefa Marello otrzymał świece-
nia Diakonatu z rąk Bpa. Daniele Libanori, 
biskupa pomocniczego diecezji rzymskiej. 
Koncelebrowali Przełożony generalny O. Jan 
Pelczarski, Prowincjał O. Fiorenzo, z licznymi 
współbraćmi. Mimo przepisów sanitarnych 
Covid-19 w Mszy św. uczestniczyło wielu wier-
nych, którzy modlili się za nowego Diakona. 
Liturgia Słowa pomogła w rozważaniu na temat 
powołania, powołanie Samuela i pierwszych 
uczniów. Bardzo mocno wybrzmiało zapro-
szenie biskupa do nowego diakona: “Będziesz 
diakonem przez całe swoje życie! Nie zapomni 
nigdy tego dnia i tego wezwania, że stajesz się 
sługą Pana i innych, przede wszystkim sługa 
tych ostatnich!”. 
Na zakończeniu Ojciec Generał przypomniał 

postać św. Wawrzyńca, który stał się męczen-
nikiem w Rzymie, i ukazał nowemu Diakonowi 
jako przykład jego służby..
W sensie humorystycznym nowy diakon został 
nazwany “proto męczennikiem” tego szczegól-
nego roku poświeconemu Św. Józefowi. 
Życzymy aby diakon Benjie realizował swo-
ją posługę i służbę na rzecz “troski o sprawy 
Chrystusa”. 
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Amadeo Cavite, Filipiny: 23 stycznia dwóch 
kleryków: Jeffrey Dinglasan, OSJ i  Jose 

Dumrique, Jr. OSJ złożyli swoją profesje wiec-
zystą w domu Oblatów św. Józefa dla Profesów 
w Buho, Amadeo, Cavite. Swoja profesję złożyli 
na ręce Prowincjała O. JaysonDC. Endaya, OSJ. 
Byli obecni współbracia i rodzina kleryków.  
Kl. Jeffrey jest najstarszym dzieckiem rodziców 

Jaime Dinglasan i NenitaTobeo di Alupay, 
Rosario, Batangas. Kl. Jose jest najmłodszym 
dzieckiem rodziców (śp.) Jose Dumrique, Sr. i 
Angelina Paran di Banga, South Cotabato.

Pierwszą profesję złożyli 21 maja 2016. Posługę 
Lektorów otrzymali 1 sierpnia 2019, Akolitów 
1 sierpnia 2020. Obecnie kończą studia teolog-
iczne w Seminarium Divine Word w  Tagaytay. 

Poprzez tą konsekrację nasze Konstytuc-
je mówią, że “Oblat wyraża swą całkowitą 
przynależność do Boga w Zgromadzeniu. 
Decydując się nieodwołalnie na pójście w 
ślady Chrystusa, który całkowicie ofiarował się 
Ojcu, aby w ten sposób dążyć do osiągnięcia 
doskonałości zakonnej” (art 111, Kosntytucje 
OSJ, 2019).

Panie, jestem twoim na zawsze
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Ropoczęcie Roku św. Józefa 

Filipiny: 8 grudnia 2020 papież Fran-
ciszek ogłosił w całym Kościele Rok 

św. Józefa. W odpowiedzi na to Prow-
incja św. Józefa przygotowała program, 
który ma na celu wzmocnić, pogłębić 
miłość i pobożność do 
tego świętego. Mottem 
tego programu są słowa: 
“Ite ad Ioseph! ItecumI-
oseph!”.

Niektóre wydarzenia:
- Pintawitkay San Jose, 
konkurs na rysunek i 
pieśń..
- Rozmowy wirtualne 
na temat św. Józefa.
- 9 śród w parafiach
- Rewizja modlitw Pi-
tongSakit e PitongTu-
wa (Siedem boleści i 7 

radości Św. Józefa w j. filipińskim)

Folder i z tymi inicjatywami i propozyc-
jami został rozesłany do całej Prowincji.
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Święcenia kapłańskie
“Pójdźcie za mną a staniecie się rybakami ludzi”. (Mr 1,17)

Peru: Nad jeziorem Galilejskim Pan spot-
kał Uczniów i powołał ich, aby zostawili 

wszystko i poszli za Nim. To powołanie pow-
tarza się za każdym razem kiedy i dziś Pan 
powołuje swoich uczniów. I to powołanie 
realizuje się w powołaniu O. Wilmer Agustín-
DelgadoCarranza, OSJ. I O. Michael Anthony 
Vega Campomanes, OSJ.  Są oni widzialnym 

znakiem Zmartwychwstałego – drogą, prawdą 
i życiem – powołał ich, aby byli Jego sługami, 
uczniami i przyjaciółmi. Święceń kapłańskich 
udzielił biskup Rafael Escudero López-Brea, 
Biskup Moyobamba. W homilii po pozdrowie-
niu Oblatów i rodziny neoprezbiterów, Biskup 
podkreślił, że każdy kapłan jest powołany do 
zaakceptowania misji jaką Pan im przeznaczył. 

Misji modlitwy, troski 
i głoszenia. Są to trzy 
podstawowe zadania 
i misje kapłana. Na 
zakończeni Mszy św. 
Prowincjał O.. Sunil 
Kallarakal, podziękował 
Bogu za dar powołania 
kapłańskiego dla Zgro-
madzenia i Kościoła. 
Dziękował biskupowi 
za święcenia i za przy-
jaźń do Zgromadzenia. 
Na końcu podziękował 
rodzinom neoprez-
biterów, formatorom, 
przyjaciołom. 
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Rozpoczęcie “Roku Św. Józefa”

Peru:23 stycznia – w święto Małżonków 
Maryi i Józefa – Prowincjał Oblatów św. 

Józefa O. Sunil Kallarakal rozpoczął Rok Św. 
Józefa, który zakończy się 8 grudnia 2021. 
Mszy św. przewodniczył Biskup Rafael Es-
cudero López-Brea, Biskup  Moyobamba. Po 
śpiewie do św. Józefa uczestnicy odmówili 
modlitwę do sw. Józefa. Motto naszego roku 
są słowa zaczerpnięte z Listu Apostolskiego 
papieża Franciszka “z ojcowskim sercem”. 
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“ Pierwsza profesja ” 

Tuxcueca, Meksyk: 20 stycznia 2021 w 
domu nowicjackim San José, przeży-

waliśmy radość pierwszej profesji zakonnej  
Nowicjusza Ever Bladimir Rivera Escobar, 
przewodniczył O. Luis Alberto Chávez 
Guerrero Osj, Wikariusz Prowincjalny w 

towarzystwie całej wspólnoty nowicjack-
iej. Dziękujmy Bogu Jego Miłosierdzie i 
Dobroć. Módlmy się za wstawiennictwem 
naszych Świętych Patronów Matki Bożej 
Bolesnej i Św. Józefa o nowe I dobre powoła-
nia kapłańskie I zakonne.

Profesja wieczysta - Indie

Aluva, Indie. W niedzielę 17 stycznia 
odbyły się śluby wieczyste naszych 

współbraci: kl. Anson, kl Ebin, kl. George i 
kl. Lijomon. Złożyli śluby na ręce O. Prow-
incjała  Sebastian Jacobi. Kl. Anson i kl. 
George studiują teologię w Seminarium 
Teologicznym w Shillong a kl. Ebin i kl. 
Lijomon kontynuują swój program forma-
cyjny w Baccalaoreato teologię na papieskim 

wydziale “ St.Joseph” w Aluva.
Przed ślubami odbyli miesięczne przygot-
owanie pod kierunkiem O. Sebastian Kani-
chukunath OSJ, zakończone rekolekcjami we 
wspólnocie w Vagamon, głoszonych przez 
O. Theofin Prince OSJ.
17 stycznia pomimo obostrzeń sanitarnych 
świętowaliśmy radosny dzień profesji zakon-
nej.
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150° rocznica ogłoszenia Św. Józefa 
Patronem Kościoła Powszechnego 

Nigeria: Jak wiemy 8 grudnia 2020 
papież Franciszek z okazji 150 rocznicy 

ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła 
Powszechnego ogłosił Szczególny Rok ku 
czci św. Józefa. Dla Prowincji w Nigerii był 
to dzień rozpoczęcie na nowo pogłębienia 
postaci tego Świętego 
z Nazaretu. Z pow-
odu pandemii msze 
św. były odprawiane 
we wspólnotach, a 
centralna Msza św. na 
rozpoczęcie Roku św. 
miała miejsce w Isolo 
w parafii pw. Matki 
Bożej, którą przewod-
niczył Prowincjał O. 
Ethelbert Arua, OSJ. 
Na tej Mszy św. uczestniczyli niektórzy 
Oblaci, siostry zakonne, klerycy i niektórzy 

świeccy związani z naszym ruchem józe-
ficko marelliańskim. Inne Msze św. odbyły 
się w następujących miejscach: Christ the 
King Catholic Church w Sabo-Onibo, w 
Saints Cosmas and DamianCatholic Church 
w Ilogbo-Elegba (dla innej części Lagos), 

w Saint Augustine 
Catholic Church 
Suncity w Abuja (dla 
Regionu Północ-
nego), w OSJ For-
mation House di 
Opere, w Ibadan (dla 
Regionu Ibadan). 
Mamy nadzieję, 
że ten Rok pogłębi 
naszą pobożność 
do Św. Józefa, ojca 

umiłowanego, czułego, przyjmującego i 
posłusznego (Patris corde).
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Sytuacja uchodźców z wojny w Cabo Delgado  
Nampula w Mozambiku

Kiedy problemy pojawiają się wokół nas wówczas 
rozumiemy je bardziej. Owe problemy nie tylko 
dotykają nas samych, ale również dotykają naszej 
duszy i powodują, że nasze serce płacze z tego pow-
odu.
Na północy naszej Prowincji Nampula w Mozambi-
ku znajduję się prowincja Cabo Delgado. W Nam-
puli posiadamy parafię pw. Matki Bożej i seminari-
um filozofii w budowie. 
Od czterech lat w tej części Cabo Delgado, która 
jest bogata surowce mineralne, toczy się wojna z 
bandami terrorystów, którzy zabijają, niszczą i palą 
wszystko po drodze. 

Ludność z tego regionu ucieka. Wielu z nich przy-
było do prowincji w Nampula. Każdego dnia, 
również dzisiaj, przyjeżdżają wypełnione Kamiony 
ludzi, która poszukują pokoju i lepszej przyszłości. 
Na początku zamieszkali u swoich rodzin, niestety 
w chwili obecnej radzą sobie tak jak mogą. Rząd 
przygotował specjalne miejsce dla uchodźców tej 
wojny, niestety z powodu codziennego przypływu 
miejsce to już nie wystarcza. 
Kiedy poprosiłem Ojca Generała o pomoc dla tej 
ludności, miałem na uwadze 500 rodzin, które 
zamieszkały w naszej parafii. Po sześciu miesiącach 
liczba uchodźców wynosi 3 tys. Rodzin, ze średnia 

7 osób na jednego parafianina. Caritas diecez-
jalna mówi o 200 tys. Uchodźców, którzy są 
obecni tylko w Nampula.
Wielu z nich nic z sobą nie zabrało uciekali w 
tym co mieli pod ręką. Potrzebują wszystkie-
go: miejsca do spania, żywności. Wielu myśli: 
- Jaka będzie nasza przyszłość? …Co czeka 
nasze dzieci i ludzi młodych?- …Są to pytania 
generalnie, ale najważniejszą potrzebą jest 
pomoc “hic et nunc” – teraz, natychmiast – w 
duchu “nunc coepi”, Chrystus który pragnie, 
głoduje potrzebuję naszej bratniej dłoni. Trze-
ba również pamiętać, że ci którzy uciekli są z 
innej kultury i mówią innym językiem. Wielu 
z nich są chrześcijaninami, ale większość z 
nich to muzułmanie ale wszyscy są braćmi, i 
mają nadzieję na naszą przyjaźń.
Zgromadzenie przyszło z pomocą najbardziej 
potrzebujących, którzy niosą z soba swoje po-
trzeby materialne, duchowe i psychologiczne 
– związane z okropnościami jakie przeży-
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wali-. Wielu pozostaje głuchych, zamkniętych, 
przestraszonych i nie chcą rozmawiać z nikim. 
Nasza parafia pw. Matki Bożej w Nampula, przy 
współpracy z Caritas diecezjalną, chciało przynieść 
ulgę naszym drogim braciom, ofiarując im maty, 
koce, ryż, fasolę, mąkę, olej, cukier, szampon i wiad-
ra do zbierania wody. 
Dziękuję naszym przyjaciołom z Włoch, za ich ofi-
arę dla naszych braci w Mozambiku. Dziękuję z ser-
ca. I kiedy dzisiaj wieczorem pójdziesz spać, pomyśl 

o tych którzy śpią na gołej ziemi; i kiedy będziesz 
pił dobrą kawę, pomyśl o tych, którzy budzą się z 
pustym żołądkiem. 
Bóg i Józef, który również był uchodźcą, pomogą 
nam i dadzą inspiracje do towarzyszenia naszym 
braciom uchodźcom, którzy są skarbem naszej 
ludzkości. Św. Józef niech nam towarzyszy w jego 
szczególnym roku.
O. Angelo Romano osj
proboszcz parafii w Nampula 

 Dziękuję wam, przyjaciele.......
Drodzy przyjaciele i bracia,
Jakbym chciał poznać każdego z was! Chciałbym uścisnąć dłoń 
lub przywitać się po bratersku – bez korona wirusa – w ten sposób 
chciałbym podziękować za pomoc, którą otrzymałem od was aby 
pomóc przynajmniej 2500 uchodźcom, czyli prawie 270 rodzinom, 
które pierwsze przybyły do naszej parafii.
Kontynuujemy pomoc wszystkim tym, którzy codziennie przyby-
wają do naszej parafii szukając pokoju i lepszej przyszłości, ludnoś-
ci, która uciekła i nie ma nic z sobą. Ale dzięki Bogu pojawiła się 
solidarność wielu z was, z czego jestem bardzo wdzięczny.
Wasza pomoc daje nadzieję na przyszłość i uczy, że wiara nigdy nie 
zawiedzie. 
Dziękuję drodzy przyjaciele, dzięki Wam mogliśmy pomóc ucho-
dźcom odzyskać uśmiech, chwilę ulgi, a nawet łzę satysfakcji, która 
nie pozostanie bez nagrody z nieba. 
Cieszę się z mojego Kościoła, Zgromadzenia i z Was drodzy przyja-
ciele i bracia. Nie zapominajcie o Nas, ale kontynuujmy ową jed-

ność, aby pomóc Chrystusowi, który cierpi w naszych braciach. 
Niech Dobry Bóg ofiaruję Wam wszystko to co potrzebujecie za waszą szczodrość i z głębi mojego serca 
mówię wam: DZIĘKUJĘ!!! Cushucuru !!! – w języku lokalnym-.

Nampula, Mozambico,16 Gennaio 2021
P. Angelo Romano osj
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PROFESJA WIECZYSTA - Boliwia 
Boliwia: W sobotę 23 stycznia 

2021 o godz. 16.00 w święto 
św. Małżonków Maryi i Józefa 
w Parafii “Trójcy Św.” w archi-
diecezji Santa Cruz, brat Alan José 
Marañón Ortuño złożył swoja pro-
fesje wieczystą ślubów zakonnych 
w naszym Zgromadzeniu Oblatów 
św. Józefa. 
Mszy św. przewodniczył O. Hen-
ryk (Alejandro) Lazarecki Osj, 
Proboszcz tej parafii. Z powodu 
pandemii O. Federico – delegat 
Boliwii, który mieszka w mieście 
La Paz, nie mógł byc obecny. Tak 
więc na tą uroczystośc został dele-

gowany proboszcz tej parafii. Na ślubach byli obecni O. Wieslaw (Lucas) TrojanowskiOsj i diakon Leandro 
Siles Camacho Osj.
Z wielka radością wspólnota parafialne uczestniczyła w tej 
uroczystości przestrzegając norm anty-Covid 19. Pozostali Obla-
ci uczestniczyli duchowo poprzez transmisję online. 
W tym roku 2021 br. Alan będzie kontynuował swoją pracę 
duszpasterską w Parafii “Trójcy Św.” z O. Lazarecki.
Życzymy wszelkiego dobra i z radością przyjmujemy Alana do 
naszej rodziny Józeficko Mareliańskiej. Niech Bóg go błogosła-
wi, a nasi patronowie Mataka Boża Bolesna, Św. Józef i Św. Józef 
Marello pomagają i opiekuja się nim w codziennym życiu. 



Powrócili do domu Ojca

P. SERAFINO DI JACOVO
11.07.1935 – 13.01.2021



Casa generalizia, Oblati di San Giuseppe, Via Boccea, 364, Roma, ITALIA
www.oblatidisangiuseppe.com


