
07
03/2022

Fi
gu

ra
 ś

w
. J

óz
ef

a,
 S

an
kt

ua
ri

um
 ś

w
. J

óz
ef

a,
 A

pu
ca

ra
na

, B
ra

zy
lia



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

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  Marca - 20221

Droga synodalna 

Papież Franciszek zaprosił Kościół Powszechny do drogi syn-
odalnej, droga która jest słuchaniem i doświadczeniem wy-

chodzącym od trzech słów: komunia, uczestnictwo, misja. Ucz-
estniczymy w drodze synodalnej w duchu modlitwy skierowanej 
przez Jezusa do Ojca: “Spraw, aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 
21).
Zapraszam wszystkich współbraci i osoby świeckie do uczest-
nictwa w grupach jakie będą powstawać w kościołach lokalnych, 
w celu uczenia się i pogłębiania stylu synodalnego, który pole-
ga na wspólnej drodze, choć w różnymi darami, i nieustannym 
umocnieniu własnej wiary oraz szukania wspólnie sposobów jej 
wyznawania i głoszenia.
W czasie Wielkiego Postu odpowiadając na apel papieża Fran-
ciszka i nie zapominając o wojnach w Syrii, w Sudanie i Etiopii, 
módlmy się o pokój dla Ukrainy.
W obliczu świata, który wymaga od nas świetlistego świadectwa 
wierności Panu, odczuwamy potrzebę odnowienia naszego życia. 
Życzę świętego i owocnego czasu Wielkiego Postu i zawierzajmy 
ten czas wstawiennictwu świętych Małżonków i Św. Józefa Marel-
lo. A Sługa Boży O. Józef Calvi niech modli się za nas.  O. Jan Pelczarski Osj, 

Przełożony Generalny

Wizytacja kanoniczna 
Domu Generalnego OSJ 

Rzym: Od 14 do 19 lutego Przełożony Gen-
eralny O. Jan Pelczarski OSJ zrealizował 

wizytę kanoniczną współbraci w Domu Gen-
eralnym. Dom generalny gości międzynaro-
dową wspólnotę składając się z Przełożonego 
Generalnego, Radnych Generalnych, Ekono-
ma Generalnego, Sekretarza Generalnego, 
Prokuratora, Postulatora i współbraci, którzy 
zainspirowani 
nauczaniem Założy-
ciela _ “Wszystko 
dla większej chwały 
Boga” – ofiarują 
swoją posługę na 
rzecz Zgromadzenia. 

Wizytacja 
rozpoczęło się od 
uroczystych Nieszporów, które przewod-
niczył Ojciec Generał. W następnych dniach 
odbywały się spotkania osobiste i wspól-
notowe z różnymi współbraćmi i grupami, 

które tworzą wspólnotę domu generalnego. 
Wizytacja odbywała się w atmosferze pogod-
nym, słuchania, komunii, współuczestnictwa 
i formacji. We wtorek 15 lutego odbyło się 
spotkanie z Radą Domu i były kontynuowane 
rozmowy osobiste z radnymi generalnymi. 
W środę 16 lutego rozpoczęły się rozmowy 
ze współbraćmi którzy pracują w Kurii Gen-

eralnej a wieczorem spot-
kaniem wspólnotowym. 
W czwartek 17 lutego był 
poświęcony kapłanom 
studentom. Spotkanie 
rozpoczęło się Mszą św. 
ze wszystkimi kapłanami 
studentami po Mszy było 
kontynuowanie spotkań 
osobistych. 

W piątek 18 lutego to dzień poświęcony 
klerykom, rozpoczął się Mszą św. Były spot-
kania, formacja i dzień zakończony wspólną 
kolacją w seminarium. W sobotę 19 lutego o 
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WEBINAR NA TEMAT OCHRONY 

godz. 10 rozpoczęło się spotkanie formacyjne 
dla całego domu. Przełożony Generalny um-
ieścił wizytację w kontekście tematu, który 
jest poświęcony w Zgromadzeniu “Odkryć na 
nowo duch rodziny”. Po przerwie nastąpiło 
końcowe spotkanie. 
O godz. 12.30 odbyła się Msza św. z kazani-
em o św. Józefie. Wizytacja zakończyła się 
podziękowaniem ze strony Rektora domu O. 
John Attulii. 

Rzym: 4 lutego 2022, w naszej rodzinie zakonnej 
Oblató św. Józefa odbył webinar ochrony, pt: 

“The SafeguardingJourney”, przedstawiony przez P. 
Tina Campbell, konsulat Jezuitów i innych trzech 
zgromadzeń. Tina jest również wizytatorem przy 
Centrum opieki nad dziećmi w Rzymie i w innych 
miejscach. 
W webinarze uczestniczyli Przełożony Generalny, 
który rozpoczął spotkanie, członkowie Rady General-
nej, Prowincjałowie i współbracia różnych prowincji. 
Tina na wstępie 
swojego wykładu 
przedstawiła drogę 
ochrony jako drogi 
do Emaus, mówiąc, 
że jest to podróż 
w której możemy 
się czuć się nie-
pewni, przerażeni, 
wstrząśnięci i 
samotni jak ucznio-
wie podążający do 
Emmaus. Czasami 

możemy się czuć tak jak oni opuszczeni. Ale 
jest to podróż w której pamiętamy, że On, 
Chrystusa nam towarzyszy. 
Lina prosiła i przypominała, abyśmy ot-
worzyli serca i umysł na obecność Pana i On 
pokazuje nam jak ważna jest troska o bez-
bronnych młodych ludzi. Nie jesteśmy nigdy 
sami, podkreślała, ponieważ podążamy 
śladami innych, i patrzymy na nowo nowym 
umysłem. Użyła obrazu soczewki jako 
coś bardzo ważnego w obronie, mówiąc: 
“Musimy przestać lub eliminować używania 
wąskiej soczewki w celu zobaczenia ‘ochro-

ny’. Wąskie soczewki widzą ochronę jedynie jako 
“ochronę dzieci” lub widzą nadużycia tylko seksualne, 
minimalizując w ten sposób rzeczywistość i wpływy. 
Na wstępie mówiła jak tworzyć kulturę ochrony i pre-
wencji. Mówiąc o tym jak zapobiegamy nadużyciom 
jak dbamy o bezpieczeństwo, również nas samych, 
stwierdziła, że rzeczą ważną jest podejście ofiary, 
podkreślając potrzebę umiejętności reagowania na 
zarzuty i obawy, również dlatego, że często mogą to 

być nasi bracia. 
Gdy mówimy 
o przypadku 
kiedy oskarżony 
jest nam znany, 
przypomniała 
nam o trosce 
wobec rodziny 
i znajomych 
nie tylko ofiar 
ale również 
oskarżonych. 
Zastanawiała się 
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również nad tym jak my stajemy się pielgrzymami 
aktywnymi i uczestniczymy w drodze ochronie i nie 
jako widzowie.
Zakończyła przypominając, że nasz Regulamin pro-

ceduralny jest żywym dokumentem i winien 
być dokumentem znanym dla wszystkich a 
nie tylko jako dokument w momencie kiedy 
pojawia się problem i musimy się dow-
iedzieć jak działać i postępować. Ochrona 
musi obejmować prewencję, która obejmuję: 
Osoby bezpieczne, miejsca i działania bez-
pieczne. Zachęcała nas do opieki w naszych 
regularnych wydarzeniach, często pytając co 
możemy zrobić więcej nawet wówczas gdy 
nie mam jakiś większych przypadków
Wykład zakończył się pracą w grupach i 

dzieleniem się, które zakończyło się słowem Wikari-
usza Generalnego i końcową modlitwą. 

PASTERZE OWIEC Z 
CHARYZMATEM DYSPOZYCYJNOŚCI

(Dyrektorium duszpasterstwa parafialnego OSJ )

wywiad z O. Francesco Russo OSJ, se-
kretarzem generalnym, koordynatorem 
Komisji Duszpasterstwa parafialnego

•	 Czy	jest	potrzebny	taki	dokument?
XVII Kapituła Generalna, która odbyła się w Rzy-
mie w sierpniu 2018 roku, odnowiło prośbę o 
zdefiniowanie naszej pracy apostolskiej uwzględ-
niając naszą tradycję charyzmatyczną i duchową, 
która nam zostawił święty Założyciel. Ważne jest 
to również w pracy parafialnej, gdzie odbywa się 
większość naszej pracy apostolskiej. Dlatego też 
zostało sformułowanie Postanowienie 4, które 

potwierdza to co juz było powiedziane na Kapitule 
w roku 2012: “Przełożony Generalny ze swoją Radą 
wskaże tożsamość charyzmatyczną parafii józe-
ficko-marelliańskiej, w celu pomocy współbraciom 
w lepszym rozwijaniu apostolstwa i służyć kościoło-
wi lokalnemu”. 
W ubiegłym sześcioleciu rozpoczęły się pracę 
nad takim dokumentem, niestety nie zostały 
zakończone. Dlatego też w czerwcu 2019 roku 
Przełożony Generalny za zgodą swojej Rady pow-
ołał Komisję Duszpasterstwa Parafialnego, gdzie 
przewodniczącym został O. Francesco Russo, radny 
generalny. Do tej komisji weszli skład współbracia 
różnych Prowincji, którzy pracują na polu duszpas-

terstwem parafialnym. Końcowym 
celem było publikacja “dyrektori-
um” duszpasterstwa parafialnego 
ze wskazaniem naszej tożsamości 
charyzmatycznej. 

•	 Jak	doszło	do	opracowania	
tego	dyrektorium?	
Praca Komisji trwała niespełna 
dwa lata, i była również ogran-
iczona ze względu na przepisy 
sanitarnego z powodowane pan-
demią. Ale składała się z dwóch 
części: jedną w różnych Prow-
incjach na podstawie przedstaw-O. Francesco Russo OSJ
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ionego Instryumentum laboris współbracia mieli 
możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i 
uwagami; druga część bardziej redakcyjna cechow-
ała stworzeniem dokumentu na podstawie różnych 
uwag i opinii otrzymanych z różnych miejsc. Owoc 
tych konsultacji został przedstawiony Radzie Zgro-
madzenia, które miało miejsce w sposób online 
w czerwcu 2021 a następnie trafiło do Komisji na 
końcowe opracowanie.
Zaakceptowane przez Przełożonego generalnego 
wraz ze swoją Radą na zebraniu 1 marca 2022, 
dyrektorium duszpasterstwa 
parafialnego zostało opub-
likowane 19 marca 2022, i jest 
całościowym dokumentem dla 
wszystkich Oblatów, którzy 
realizują charyzmat i duchow-
ość zaczerpniętą z dziedzictwa 
Założyciela i tradycji Instytutu. 

•	 Jak	wygląda	dokument?
Dokument składa się z 3 części. 
Pierwsza podsumowuje 
znaczenie apostolstwa zakon-
ników w jedynej misji Kościoła. 
Wspomagany wypowiedziami 
Magisterium, podkreśla, że 
życie konsekrowane jest um-
ieszczone w sercu samego kościoła jako decydujący 
element jego misji (Vita Consecrata, n°3), ze szcze-
gólnym zadaniem poznania duchowości komunii 
(Vita Consecrata, n°51). Parafia powierzona zakon-
nikom zachowuje typowe cechy zdolności do pracy 
w sposób komplementarny i współodpowiedzialny, 
integrując swój własny charyzmat w kontekście 
kościoła lokalnego. 
Po tej części pojawia się druga część poświęcona 
“stylowi” naszemu, określając niektóre elementy 
charyzmatu i duchowości, które Oblaci św.Józefa 
winni przekazywać również wymiarze apostolskim 
a w naszym przypadku w relacji w duszpasterstwie 
parafialnym. Wśród nich: balans między byciem 
“kartuzem i apostołem”, charyzmat dyspozycyjności, 
apostolstwo w imieniu Zgromadzenia, bez żadnego 
indywidualizmu ani protagonizmu. 
Na koniec w trzeciej części, wymienia się niek-
tóre troski  “priorytetowe”, które nasze Reguły lub 
tradycja Zgromadzenia wymienia i przekazuje a 
które winny być obecne w naszych wspólnotach: 
duszpasterstwo młodzieżowe, rodzinne, socjalne, 

józeficko-marelliańskie, uwzględnieniem w sposób 
szczególny formacji świeckich, którzy działają w 
naszych strukturach apostolskich. Każda parafia 
powierzona Oblatom św. Józefa powinna realizować 
te priorytety. 
W załączniku dokumentu jest proponowany umowa 
między Zgromadzeniem a Diecezją, która dotyczy 
powierzenia parafii. Może służyć weryfikacji czy 
istnieją sprawiedliwe i sprzyjające warunki, aby taka 
posługa była zgodna z naszym życiem zakonnym.

•	 Dlaczego	taki	tytuł?
“Pasterze owiec Bożych” przypomina każdemu 
istotę naszej pracy w parafii, podkreślając troskę i 
uwagę jaka każdy Oblat powinien mieć w naślad-
owaniu jedynego prawdziwego pasterza, którym 
jest Jezus jak również naśladować dobrego pasterza 
jakim był nasz Założyciel. Przypomina się, że owce 
nie są nasze, ale przynależą do Boga, podczas gdy 
my jedynie jesteśmy tylko administratorami i tro-
szczymy się o nie (por. 1 Piotr 5, 2-3).
“Charyzmat dyspozycyjności”, natomiast przypomi-
na niezbędny wymóg naszego bycia oblatem. Kon-
stytucje o tym przypominają wskazując na korzenie 
św. Józefa, który “był zawsze posłuszny głosowi 
Boga i gotowy natychmiast zostawić swoją ziemię 
w celu realizowaniu zadań jemu powierzonych” 
(Kost. art. 65), i zachęcając nas abyśmy  zawsze byli 
“otwarci na wskazania Bożej Opatrzności”, tak jak 
polesał to Założyciel, i kontynuując to co było jedną 
z charakterystyk obecnych u początków Zgro-
madzenia (por. kost. art. 73).
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Mszał i teksty liturgiczne własne 
dla Oblatów św. Józefa

Rzym: Po wielu latach fatygi i różnych wydań, 
został opublikowany Mszał i Teksty litur-

giczne dla własnych Celebracji Oblatów św. Józe-
fa, teksty zostały przygotowane przez współbraci 
i winny być przede wszystkim momentem komu-
nii całej naszej rodziny zakonnej w chwaleniu i 
dziękczynieniu Panu. 
Z radością i dziękczynieniem Bogu, źródle każdej 
świętości, rzeczywiście nasz Mszał i teksty litur-
giczne, zredagowane według wskazówek Soboru 
Watykańskiego a nowe teksty liturgiczne są um-
ieszczone w jednej książce. 
Kościół uczy Sobór (SC n. 102), że roku liturgicz-
nym “ jest obecne całe misterium Chrystusa, ot-
wierając wiernym całe bogactwo dzieła zbawcze-
go i misterium swego Pana” 
i umacnia wieczne źródła 
swojego życia. “Ze szczególną 
miłością przypomina i czci 
Maryję, matkę Bożą,  nieroz-
erwalnie związaną z dziełem 
zbawczym swego Syna” (SC 
n. 103) i proponuję na nowo 
uwagę wiernych na pamięć o 
świętych “którzy zrealizow-
ali swoją drogę doskonałoś-
ci dzięki wielorakiej łasce 
Boże” (SC n 104). Historia 
każdego Kościoła partyku-
larnego i każdego Zgro-
madzenia zakonnego, które 
realizuję się na przestrzeni 
wieków, składa się przede 
wszystkim ze swoich świętych. 
Oddają jej twarz, zarysowują jej 
cechy tradycji i przedstawiają swoim przykładem 
pewne odniesienia i wzór do naśladowania. 
Również nasze Zgromadzenie drzewo naszej 
świętości, które otrzymuję życie i płodność 
misterium paschalnego Chrystusa, rozwija bujne 
gałęzie i dojrzewają na niej owoce. Kalendarz 
liturgiczny własny naszej rodziny zakonnej, 
który wprowadza przypomnienie wspomnienia 
Imienia Jezus i pamięci innych świętych, przede 
wszystkim naszego Patrona św. Józefa i nasze-
go Założyciela św. Józefa Marello, wskazuje dla 

wszystkich świadectwo żywe obecności Pana i 
szczególne uobecnienie; “nasi” święci są jego sz-
lachetnymi kamieniami na chwalebnym Krzyżu 
pod wpływem Ducha Świętego: w nich dopełnia 
się Pascha. Kalendarz liturgiczny własny nie jest 
tylko pomnikiem historycznym ale znakiem, 
że Bóg jest z nami, “prześliczną koroną w ręk-
ach Pana, królewskim diademem w dłoni twego 
Boga” (Iz 62,3).  
Razem z Mszałem, Lekcjonarzem i Modlitwami 
własnymi Oblatów św. Józefa znajdziemy również 
oficjalne wydanie własnych Rytów naszej rodz-
iny zakonnej jak również z udzieleniem posługi 
Lektoratu i Akolitatu. Jeśli chodzi o ryty profesji 

zakonnej czasowej, wieczystej, udzielenie 
posług Lektoratu i Akolitatu 
posługiwaliśmy się oficjalnymi 
rytami, które odbywają się zawsze 
podczas Mszy św. Cała publikacja 
jak także teksty liturgiczne mają 
na celu ujednolicenie naszych 
celebracji liturgicznych tak, aby 
ukazać jedność naszego Zgro-
madzenie również poprzez jed-
nakową celebrację liturgiczną. 
Dla nas Oblatów wierzę, że warto 
przypomnieć art. 49 naszej Kon-
stytucji, który podkreśla, że każdy 
współbrat winien dać wartość 
liturgii, czyniąc z własnego życia 
oblację i żywą liturgią, dobrze 
przygotowując się do celebracji. W 

tym duchu przyjmujemy więc, 
książkę, która zawiera własne 

celebracje liturgiczne naszego 
Zgromadzenia jako dar i  akceptujemy wszystko 
to co zostało zawarte w Dekrecie Promulgacji dla 
Zgromadzenia, który przypomina, że ta edycja 
tekstów liturgicznych własnych powinna: “stać 
się cennym instrumentem dla podtrzymywania 
żywej duchowości naszego Zgromadzenia, którą 
przekazał nam św. Założycie i tradycja józeficka 
(Dekret Promulgacji Mszału i Własnych tekstów 
liturgicznych dla Oblatów św. Józefa, 8 grudzień 
2021)                   

- O. Alberto Ravera OSJ
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Rotation in the provinces and delegation

Rzym: W ostatnich miesiącach miała miejsce mianowanie nowych przełożonych prowincji 
i delegacji na kolejną kadencję. 17 i 18 stycznia zostali mianowani Przełożeni Prowincji 

i Delegacji, po nim były wybory poszczególnych Rad. Wszyscy rozpoczęli swój mandat 14 
marca. Redakcja Newsletter składa najlepsze życzenia, owocnej misji.

Prowincja «Św. Józefa Marello» ITALIA (Północ)

O. Fiorenzo Cavallaro OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Alberto Ravera OSJ, Wikariusz Prowincjalny (od lewej)

O. Soy Sebastian Chirakal, OSJ, 2° Radny (po prawej)

Prowincja «Świętej Rodziny» ITALIA (Południe)  

O. Alberto Barbaro OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Vincenzo Grossano OSJ, Wikariusz Prowincjalny (od lewej)

O. Nico Reale OSJ, 2° Radny (po prawej)
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Prowincja «St. Joseph» FILIPINY  

O. Jayson Endaya OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Arnold Rosal OSJ, Wikariusz Prowincjalny (2° po prawej)

O. Faiq Quinto OSJ, 2° Radny (2° od lewej)
O. Nelson Osorio OSJ, 3° Radny (1° od lewej)

O. Edcel De Silva OSJ, 4° Radny (1° po prawej)

Prowincja «Santo Toribio de Mogrovejo» PERU    

O. George Sunil Kallarakal OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Emilio Alfaro Díaz OSJ, Wikariusz Prowincjalny (2° od lewej)

O. Octavio Soto Laredo OSJ, 2° Radny (1° od lewej)
O. Santos Fuentes Ortiz OSJ, 3° Radny (2° po prawej)

O. Teófilo Aquino Salcedo OSJ, 4° Radny (1° po prawej)
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Prowincja «St. Thomas» INDIE   

O. Sebastian Jacobi OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Joshy Konath OSJ, Wikariusz Prowincjalny(2° po prawej)

O. Biju Xavier OSJ, 2° Radny (1° po prawej)
O. Jeeson Thannikkott OSJ, 3° Radny (2° od lewej)
O. Anoop Kalathithara OSJ, 4° Radny (1° od lewej)

Prowincja «Nossa Senhora do Rocio» BRAZYLIA 

O. Mauro Negro OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. José Antonio Bertolin OSJ, Wikariusz Prowincjalny (2° po prawej)

O. Antonio Luis de Oliveira OSJ, 2° Radny (1° od lewej)
O. Sérgio José de Souza OSJ, 3° Radny (1° po prawej)

Bro. Leandro Antonio Scapini OSJ, 4° Radny (2° od lewej)
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Prowincja «HolySpouses» USA   

O. Matthew Spencer OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Mariusz Beczek OSJ, Wikariusz Prowincjalny (od lewej)

O. John Shearer OSJ, 2° Radny (po prawej)

Prowincja «NuestaSeñora de Guadalupe» MEKSYK  

O. Heron Salomón Castro  OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Luis Alberto Chavez  OSJ, Wikariusz Prowincjalny (od lewej)

O. Enrique Barragán OSJ, 2° Radny (po prawej)
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Delegacja w BOLIWII

O. Juan Carlos Verlarde Moya OSJ, Delegat (w centrum)
O. Alexis Paticú Yurucaré OSJ, 1° Radny (po prawej)

O. Wieslaw Trojaniski OSJ, 2° Radny (od lewej)

Prowincja «Bożego Miłosierdzia» POLSKA  

O. Roman Westwal OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Krzysztof Peklicz OSJ, Wikariusz Prowincjalny (po prawej)

O. Rafał Kaszuba OSJ, 2° Radny (od lewej)
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“Kim jestem i kim powinienem być?”
(Dzień skupienia dla młodzieży)

Rzym: grupa wychowawców z parafii św. 
Józefa Aurelio (Rzym), razem z O. Alberto 

Ravera, odpowiedzialnym za duszpasterstwo 
młodzieżowe i wikariusz parafii św. Józefa i O. 
Benjie Calangi, wikariusz, uczestniczyli w spot-
kaniu formacyjnym w dniach 5-7 marzec 2022. 
Spotkanie odbyło się we wspólnocie OSJ w 
Solofrze. Tematem spotkania było “Kim jestem 
i do czego jestem powołany?”. Ojciec Vincenzo 
Grossanoè był kaznodzieją. Było to dni modlit-
wy, adoracji, refleksji i przyjaźni i współodpow-
iedzialności.

Prowincja «Our Lady Queen of Nigeria» NIGERIA    

O. Paul Agabo OSJ, Prowincjał (w centrum)
O. Remigius Okafor OSJ, Wikariusz Prowincjalny (2° po prawej)

O. Philemon Oboh OSJ, 2° Radny (1° od lewej)
O. John Alabi OSJ, 3° Radny (1° po prawej)

O. Clement Lukpata OSJ, 4° Radny (2° od lewej)
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Formatorzy w prowincji brazylijskiej na formacji 
tygodniowej

Brazylia: “Zobaczcie jak dobrze i przyjem-
nie jak bracia mieszkają razem”. Psalm 133 

na temat życia wspólnotowego,  przenosi nam 
z powrotem jako pielgrzymi zmierzający do 
niebieskiego Jeruzalem: lud zjednoczył się z 
okazji święta, celebruję braterstwo, głosząc 

obecność Pana, który 
pośród wspólnoty, 
ofiaruje swoje życie. 
W tym duchu jedności 
odbywało się w dni-
ach od 17 do 20 lute-
go w domu Oblatów 
św. Józefa spotkanie 
formatorów prowincji 
brazylijskiej. 
Były to dni w których 
poprzez modlitwę, 
rekreację i refleksję na 
tematy życia konsekrowanego, apsirantatu, jun-
ioratu, razem z formatorami i Prowincjałem O. 
Antonio Ramos de Moura Neto, mieli możli-
wość umocnienia swojej przyjaźni, umocnienia 
naszej tradycji ducha rodziny i przyjąć tych, 
którzy rozpoczynają swoją pracę formacji. W 
każdym momencie było można usłyszeć głos 
Założyciela, który nauczał: “Jestem szczęśliwy 
wiedząc, że wśród synów św. Józefa króluje ra-
dość duchowa” (L 194). Owa radość rodzi się z 
poczucia obecności Pana, ponieważ zostaliśmy 
powołani do życia we wspólnocie i aby świ-
adczyć o miłości braterskiej w tym globalnym 
świecie. 
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WSPOMNIENIA Z OKAZJI 70-LECIA
Obecność oblatów św. Józefa w Peru

Peru: W różnych okazjach najmłodsi współbracia 
wyrażali prośbę, aby napisać historię Prowincji 

w Peru. W pierwszym odruchu stwierdziłem, że nie 
ma takiej potrzeby przecież napisano na ten tem-
at już różne artykuły. Później przekonałem się, że 
będzie to dobra sprawa i rozpocząłem zbieranie od-
powiednich dokumentów i świadectw związanych 
z naszą historią. Źródeł szukałem: w Archiwum 
diecezji Hari i w archiwum generalnym Zgromadze-
nia w Rzymie. Odnalazłem ciekawe dokumenty 
i zobaczyłem jak Boża Opatrzność w tym czasie 

prowadziła osoby to rozpoczęcia obecności oblack-
iej na ziemi peruwiańskiej.
Pamięci pierwszych Oblatów został rozpoczęty im-
puls w celu odnowienia entuzjazmu służby wobec 
Zgromadzenia i Kościoła w Peru”.  

ROZPOCZĘCIE NOWICJATU

Peru: Dziękujmy Panu za nowych nowicjuszy: Antonio 
OsoresArias, JhonnyDíaz Lozano naszej Prowincji Santo 

Toribio de Mogrovejo.
Nowicjusze razem ze swoim Magistrem Nowicjatu. Juan Vil-
lanueva Colchado rozpoczęli poznanie cnót ludzkich i chrześci-
jańskich szukając drogi doskonałości swojego życia. 

 

O.	Pierodomenico	Ceriani	Rotondi,	osj
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Radości i święta z okazji nowych apostołów 
w winnicy Pana 

Kerala, Indie: nasza prowincja powiększyła się o nowych 5 kapłanów. Nasi diakoni   John-
son Berly, Ribin Antony, Jithin Thomas, Nidhin C.O i Anson Jacob zostali wyświęceni 

na kapłanów w ich parafiach. Diakon Anson Jacob został wyświęcony na kapłana 31 
stycznia 2022 w kościele Dzieciątka Jezus w Perumbadappu przez ks. bpa Francis Kallarak-
kal emerytowanego arcybiskupa archidiecezji Verapoly.
Diakon Jithin Thomas został wyświęcony 5 lutego 2022 w kościele MB Nieustającej Pomocy 
w Valappu z rąk ks. bpa Joseph Kalathiparambil, arcybiskupa archidiecezji Verapoly.
Diakon Nidhin C.O. święcenia przyjął 9 lutego 2022 w kościele św. Franciszka Salezego w 
Azheekal z rąk ks. bpa James Anaparambil, biskupa diecezji Alappuzha.
Diakon Ribin Antony wyświęcony 16 lutego w Katedrze św. Franciszka z Asyżu w Ernaku-
lam, przez ks. bpa Joseph Kalathiparambil, arcybiskupa archidiecezji  Verapoly.

O. Nidhin Jose OSJ

O. Johnson Berly OSJ

O. Jithin Thomas OSJ

O. Ribin Antony OSJ

O. Anson Jacob OSJ
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Błogosławieństwo Kliniki 
św. Józefa Marello 

Nigerii: Prowincja w Nigerii osiągnęła swój 
kamień milowy. Kilka lat temu dzięki 

międzynarodowej pomocy “Oremi” (wolon-
tariusze włoscy) zaproponowano wybudowa-
nie kliniki dla potrzebujących we wspólnocie 
Obada-Oko, w województwie Abẹ́òkúta, Ogun 

i w tym samym czasie pomoc w polepszaniu 
infrastruktury prowincji. Dzięki hojnoś-
ci grupy powstała klinika we wspólnocie 
Nowicjatu Prowincji, aby również pomagać 
sąsiednim wspólnotom w zakresie pomocy 
medycznej.
Dla większej chwały Bożej, Prowincja w 
Nigerii była w stanie wesprzeć projekt i 
zrealizować marzenie grupy Oremi. Klinika 
została poświęcona przez ks. Bpa Abeokuta 
Peter Odetoyinbo, w obecności Prowincjała 
O. Ethelbert,Wikariusza O. Paul Agabo OSJ, 
Dyrektora Szpitala O. Cosmas Udoekpo OSJ 
i innych współbraci. Ciepła obecność rodz-
iny józeficko marelliańskiej i wspólnot po-

bliskich wraz z przedstawicielami społeczności 
lokalnej. Klinika składa się z oddziałów, apteki, 
ambulansu, czystej wody i pomieszczeń bardzo 
komfortowych. 



Osj NewsLetter  Marca - 2022 16

Rodzina rośnie z racji nowych 
święceń kapłańskich 

Boliwia: 
19 mar-

ca razem 
wraz z całym 
Kościołem 
Powszechnym 
obchodziliśmy 
święto naszego 
patrona św. 
Józefa. Z tej 
okazji również 
przeżywal-
iśmy radość 
ze święceń 
kapłańskich 

naszego współbrata diakona Alan José 
Marañón Ortuño, Osj. 
Ceromonia odbyła się w Parafii: 
“Nuestra Señora de la Asunción” o 
godz. 18.30. Przewodniczył ks. bp Percy 
Lorenzo Galván Flores, arcybiskup La 
Paz, Nuncjusz Apostolski w Boliwi ks. 
bpa Angelo Accattino jak również bp 
Giovani Edgar Arana, biskup tytularny 
archidiecezji El Alto. 
Byli obecni liczni kapłani i seminarzyści 
diecezjalni i zakonni. Byli również obec-
ni O. Sunil Kallarakal, Osj (Prowincjał 
z Peru) i O. Pedro Ceriani osj (Mistrz 

Nowicjatu naszego brata Alan). Byli obecni 
również wierni czterech parafii Oblackich w 
Boliwii.
Był to moment wielkiej radości dla całej del-
egacji a w sposób szczególny dla naszego brata 
Alan Marañón. 
Miał wiele motywów do radości: urodził się 19 
marca, jego drugię imie do Józef, od dziecińst-
wa uczęszczał do naszej szkoły parafialnej “San 
José”, jego parafia to parafia oblacka “Nuestra 
Señora de la Asunción”. 
Jego powołanie zawsze było związane z 
duchowością józeficko-marelliańśką i teraz owa 
duchowość owocuję na “większą chwałę Bożą”. 

Rozpoczęcie roku akademickiego w Mozambiku 

Nampula: Inauguracja roku akademickiego 
(2022-23) przy seminarium św. Józefa w Nam-

pulo rozpoczęło się Mszą św. Mszy przewodniczył 
O. Angelo, Rektor a współcelebrowali O Rinoy 

Antony Kachappilly osj, Formator seminarzystów, o. 
Giancarlo osj i o. .Roy Arackal. W tym roku mamy 
13 seminarzystów, jeden na Filozofii pozostali 
rozpoczęli rok propedeutyczny w naszym domu. 
Mszy św. Uczestniczyli przyjaciele i profesorowie.



Święto Św. Józefa
19 marca  2022

Meksyk

Rzym

Filipiny

Assam, Indie

Brazylia Boliwia
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