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Nowe  Wyzwania

Przełożony Generalny o. Jan Pelczarski osj napisał 
dwa okolicznościowe Listy do Rodziny Józe-

ficko Marelliańskiej. Pierwszy list został napisany 
z okazji rocznicy śmierci naszego współbrata Sługi 
Bożego o. Józefa Calvi, który nosił tytuł „Nadzwy-
czajni w rzeczach zwyczajnych”. List ukazuje świa-
dectwo tego pokornego duchowego syna św. Józefa 
Marello. Jego proste, zwyczajne a jednoczesnie he-
roiczne życie daje przykład  misyjnej gorliwości i 
wierności powołania. Jego przykład musi pobudzić 
w nas ożywienie  pragnienia dążenia do świętoś-
ci, nawet wówczas kiedy czujemy się niegodni i 
grzeszni. Przyjmijmy na nowo ów apel naszego 
Założyciela: „Prośmy Pana, aby uczynił nas świętymi, szybko Świętymi, tej świętości jaką chce Pan”. 
Natomiast 4 października z okazji ogłoszenia encykliki “Fratelli tutti” Papieża Franciszka, został wysłany 
list pt: „Ku zjednoczeniu”. Jest rzeczą ciekawaą, że tytuł dokumentu papieskiego używa tego samego ter-
minu-kontekstu z Duchowości Marelliańskiej: „braterstwo” (z wł.“affrattellarsi”). 
W okresie nazanaczonym kryzysem w Boga, naznaczonym niestabilnością gospodarczą, naznaczoną różny-
mi formami ubóstwa i degradacji ekologicznej, Papież Franciszek chciał dać nową odwagę i siłę potrzebną 
po pandemi Covid- 19. Ojciec Święty pobudza nas do zaangażowania się z nowym entuzjazmem w przemi-
anę rzeczywistości zgodnie z wola Bożą.

Dwóch profesów wieczystych kl. Sooraj 
sebastian i kl. Abin George zakończyli 

trzyletnia Teologię na Papieskim Uniwersyte-
cie Urbaniana – w Rzymie. 15 września 2020 
powrócili do Indii gdzie otrzymaja święcenia 
diakonatu. 

GRATULACJĘ !!!!

O. Iric powrócił do 
Prowincji “St. Joseph”, 
Filipiny, po zakończe-
niu swoich studio – 
licencjatu z Prawa 
Kanonicznego.

POWRÓT DO OJCZYZNY 

Wspólnota domu generalnego w Rzymie żegna O. 
Joy, kl. Sooraj i kl. Abin 

Kl. Abin George e Kl. Sooraj Sebastian
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Rzym: 29 czerwca 2020 zakończył się Rok 
Akademicki w Domu Generalnym. W Mszy św. 

na zakończenie roku uczestniczyli tylko członkowie 
wspólnoty Domu Generalnego wg wytycznych san-
itarnych związanych z pandemią  COVID 19, Msza 

św. rozpoczęła się o godz. 18.00 i przewodniczył jej 
o. John Attulli, Rektor Domu Generalnego, koncela-
bransami byli o. Aurelio De la 
Cruz, Vice Rektor i o. Michael 
Odublea, odpowiedzialny 
za kapłanów studentów. We 
Mszy św. uczestniczyli wszy-
scy księża studenci a liturgię 
przygotowali i poprowadzili 
klerycy. Uroczystość świętych 
Apostołów Piotra i Pawła była 
dobrą okazją do przypomnie-
nia sobie tych wielkich postaci 
Koscioła. Również z tej oka-
zji o. Rektor chciał na nowo 
przypomnieć o wielkości życia 
duchowego i konieczności 
troski o nie, obok wzrostu 
kulturowego, zrównoważona 

dojrzałość ludzka i pogłębiona formacja ascetycz-
na i religijna. Kto chciałby być przyjacielem Jezusa 
i stać się jego uczniem – czy to jako kleryk, kapłan, 
zakonnik – nie może nie pielęgnować zażyłej przy-
jaźni z Nim poprzez medytację Słowa i na modlitwie.  
Pogłębienie doktryny chrześcijańskiej i studiowanie 
teologii lub innej dyscypliny religijnej zakłada wy-
chowania w ciszy i kontemplacji, w celu osiągnięcia 
zdolności słuchania sercem Boga który mówi do nas. 
Po Mszy św. wspólnota zebrała się w refektarzu na 
uroczystej kolacji, która została przygotowana przez 
niektórych współbraci pod kierunkiem ekonoma. Na 
zakończenie kolacji Rektor pogratulował współbraci-
om, którzy ukończyli swoje studia. Licencjat z Prawa 
Kanonicznego otrzymał o. Iric   John;   dyplom z 
Duchowości i Formacjii – o.  Rinoy Kachappilly i Sijo 
Mathew Kalathunkal.
Oprócz tego twgo Rektor pogratulował ks. Ikenna 
Matthew, który ukończył licenjcat z Filozofii. Kolacja 
zakończyła się o 21.15.

“Wychowanie w ciszy i kontemplacji”
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Trzecie Sympozjum o św. Józefie Marello 
“Święty Józef Marello i Duchowość  Komunii”

Rzym: Sympozjum, zorganizowane przez 
Miedzynarodowe Centrum Józeficko Marel-

liańskie odbyło się od 25 do 27 września, w domu 
generalnym Oblatów św. Józefa w Rzymie. Dzięki 
programowi Zoom sympozjum było globalne i 
wielu uczestniczyło korzystając z komunikatorów 
z Ameryki (Boliwia, Brazylia, Salwador, Meksyk, 
Peru, USA), z Afryki (Mozambik, Nigeria) z Azji 
(Indie, Filipiny) i 
z Włoch i z Pol-
ski. Słowo Jezusa, 
wyrażone w Ew-
angelii św. Jana „aby 
wszyscy stanowili 
jedno” (17,23) in-
spirowane słowami 
św. Józefa Marello 
i jego życiem. Nasz 
święty Założyciel 
przez całe swoje 
życie był osoba, 
która jednoczyła. 
Nie mówi się tutaj 
o jedności w sensie 
generalnym, ale 
o jedności o której 
mówił Chrystus w swojej modlitwie kapłańskiej 
do Ojca: abyśmy byli jednością. Św. Józef  Marello 
to wezwanie wziął jako obowiązek w swojej pracy 
kapłańskiej, potem jako Biskup i jako podstawa 
założenia Zgromadzenia. Zjednoczenie było jego 
swoistym DNA i utożsamiał się z tą wartościa. Był 
przekonany do tego, że królestwo Boże buduję się 
na ziemi poprzez bycie jednością. Jest swoistą relac-
ją między życiem w tajemnicy „Domu sw. Józefa” 
i „Domu w Nazarecie”. Poprzez nia tworzy swoja 

tożsamość i tożsamość Zgromadzenia, szukając 
„tego co jednoczy” w braterstwie. 14 wykładów 
przedstawiało temat jedności w Duchowości Józe-
ficko Marelliańskiej.

Piątek 25 września. Po przywiataniu przez 
Przełożonego Generalnego O. Jana Pelczarskiego, 
przedstawione trzy prelekcję. O. Adam Wójcikowski 

wygłosił wykład „Wspólnota chrześcijańska w  
objawieniach biblijnych”. O. Ferdinando Pentrella 
przedstawił wykład “Życie wspólnotowe w regule 
św. Benedykta i św. Józefa Marello”. O. Nicola Cuc-
covillo przedstawił temat “Miłość jako fundament 
jedności u sw. Franciszka Salezego”. Popołudniu O. 
Alberto Santiago rozwinął temat “Św. Józef człowiek 
relacji: duchowość św. Józefa, u św. Józefa Marello 
i jego rówieśników”. Następnie br.  Lino Da Cam-
po, Emerytowany Przełożony Generalny Braci św. 
Rodziny przedstawił “Ideał Braterstwa w duchości 
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Braci Św. 
Rodziny”.  
Pracę 
pierwsze-
go dnia 
zakończył 
wykład 
profesora 
D. Renzo 

Savarino, historyk Kościoła: “Magisterium pastersk-
ie św. Józefa Marello, biskupa.

Sobota 26 września. 
Konferencje rozpoczęły 
się od relacji O. Alberto 
Santiago, który mówił 
na temat „Jedności 
prezbiterskiej u św. 
Józefa Marello”. Następ-
nie głos zabrał O. Guido 
Miglietta, który przed-
stawił historię „Domu 
św. Klary jako szkoły 
jedności: chorych, osi-
eroconych, zakonników, 
młodych” za czasów 
św. Józefa Marello. Z 
Brazylii wygłosił ref-
erat o. Mario Guinzoni bardzo ważną konferencją: 
“Drogi jedności: Eucharystia, Najświętsze Serce 
pana Jezusa u św. Józefa Marello”. Następnie O. 
Tullio Locatelli Przełożony Generalny Zgromadze-
nia św. Józefa – Józefici z Murialdo – przedstawił 
“Duchowość jedności u 
św. Leonarda Muriardo”. 
Ciekawą konferencję 
przeprowadziły trzy 
osoby, O. Tullio Locatel-
li, Matka Petra Urietti z 
Włoskiej federacji Sióstr 
św. Józefa i o. Luigi Testa 
Oblat św. Józefa, były 
Prowincjał Prowincji “św. 
Józefa Marello”. Troje 
zakonników przedst-
awiło międzyzakonną 
wędrówkę podjętą od 
2013 roku na temat „Św. 
Józef, w perspektywie 
duchowości jedności”. 

Opowiadanie o doświadczeniu jakie przeżyli w 
tych latach pomiedzy zgromadzeniami było bardzo 
interesujące.  

Niedziela 27 września. Sympozjum rozpoczęło 
konferencja O. Nicola Cuccovillo na teamt “Ideał 
przyjaźni u sw. Józefa Marello”. Następnie małżeńst-
wo Stefan I Emanuel Nocentini przedstawiło 
swoje doświadczenie w temacie “Doświadczenie 
małżonków w duchowości św. Józefa Marello”. Sym-
pozjum zakończyło się pozdrowieniem i życzeniem 
od O. Jana Pelczarskiego, Przełożonego Generla-

nego, który 
zaczerpnął je 
ze słów mło-
dego Józefa 
Marello: 
„Chciałbym, 
aby te słowa 
były wypisane 
na złoto – 
że jesteście 
zjednoczeni” 
i aby te sło-
wa umoc-
niły nasze 
współczesne 
wyzwania. Na 

zakończenie O. John Attuli, Dyrektor Międzynar-
odowego centrum Józeficko Marelliańskiego 
podziękował wszystkim, którzy przygotowali 
Sympozjum. Wszystko odbywało się w głębokiej 
duchowości braterstwa.
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Projekt komunii
Wywiad z o. John Attulli, OSJ. 

Dyrektorem “Międzynarodowego centrum Józeficko Marelliańskiego”

•	 Jako Dyrektor, czy mógłby Ojciec wyrazić cele 
“Międzynarodowego centrum Józeficko Marel-
liańskiego”?

Podczas V° Rady Zgromadzenia, które odbyło się 
w Kuritybie w Brazylii od 19 do 31 stycznia 2004, 
jednym z tematów było “Trasmisja Charyzmatu i 
Duchowości” w naszym Zgromadzeniu. Aby zreal-
izować ów cel  V° Rada Zgromadzenia potwierdziło 
potrzebę zorganizowania „Międzynarodowego 
centrum Józeficko MArelliańskiego”, jako odpowiedź 
na Postanowienie Kapituły 
z 2000 roku. Tak więc na 
posiedzeniu Rady Gen-
eralnej 27 stycznia 2004, 
Przełożony Generalny, 
wraz ze swoją Radą, pow-
ołał do istnienia Centrum.
“Międzynarodowe Cen-
trum Józeficko Marel-
liański” jest organizmem 
w którym Zgromadzenie 
ofiaruję współbraciom  
wytyczne, pogłębione 
studium, do szerzenia 
duchowości i charyzmatu 
Józeficko-Marelliańskie i 
pogłębienia historii Zgromadzenia (por. RG-41). 
Centrum opracowało program formacyjny,  biorąc 
na uwage potrzeby naszej rodziny zakonnej, np: 
Formacja kandydatów; przygotowanie współbra-
ci do ślubów wieczystych; Formacja Stała; Kursy 
Duchowości; pomoc współbraciom przeżywających 
trudności duchowe; Czas wypoczynku; kurs „Kartuzi 
i Apostołowie”; pogłębienie figury i nauczania Ojca 
Założyciela; publikacje „Historii Zgromadzenia”; 
Biografie pierwszych współbraci; trasmizja tradycji 
Zgromadzenia, itd. 

•	 Niedawno Centrum zoorganizowało Sympozjum 
na temat św. Józefa Marello I Duchowości Komu-
nii? Skąd pomysł na takie sympozjum? 

Zawsze jest potrzeba komunii, gdyż komunia jest 
punktem wyjścia Kościoła jako takiego. Chrystus 
zgromadził Apostołów i pozostaje pośród nich, 
zostawiając w ten sposób precyzyjny obraz czym 
jest Kościół: żyć z miłością we wspólnocie w której 
jest Chrystus.  Jest to fundamentalne znaczenie dla 
Kościoła, ale przede wszystkim dla naszej rodziny 
zakonnej. I można powiedzieć, że jest to jedno z 
ważniejszych wyzwań naszych czasów.  I tą misję zos-
tała powierzona zakonnikom. My Oblaci św. Józefa, 
chcemy odpowiedzieć na apel Kościoła wypowied-
ziane słowami Papieża Franciszka: być „ekspertami 

komunii”. 
Podczas 
ostatniej Ka-
pituły Gen-
eralnej został 
podjęty temat 
duchowości 
komunii. 
Pogłębiliśmy 
wartość 
wspólnoty, 
sens bra-
terstwa i 
misji. Biorąc 
pod uwagę 

sytuację jakie 
są we wspólnotach, ojcowie Kapitularni opracowali 
pierwsze postanowienie w którym możemy przec-
zytać: “W celu autentycznej duchowości komunii, 
zbudowania dobrych relacji braterskich we wspólno-
tach, pomocy życia jako całkowity dar Konsekracji 
Zakonnej jako Oblaci św. Józefa, Kapituła Generalna 
prosi, aby w następnych latach poświęcić czas na 
temat “Odkrycia Ducha Rodziny”. Powinno to nam 
odkryć korzenie i żywotność duchowości komunii do 
której wszyscy zostaliśmy powołani, aby żyć.  
Dlatego też, Centrum zaproponowało, aby Sym-
pozjum było o tematyce “Duchowosci Komunii:, w 
świetle życia i nauczania naszego Ojca Założyciela 
św. Józefa Marello. On żył w duchowości kościelnej, 
której fundamentem była komunia. 
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•	 Jakie są dzisiaj wyzwania życia braterskiego we 
wspólnotach? 

Konteksty w jakim żyjemy są często zaznaczone 
problemami relacyjnymi, podziałami, zranieniami 
na płaszczyźnie rodziny i społeczeństwa. Zakonnicy i 
kandytaci do życia konsekrowanego pochodzą z tych 

rzeczywistości rodzinnych i społecznych.  Kryzysy 
które obecnie przeżywają niektóre wspólnoty ma 
źródło w kryzysie społeczeństwa. W konsekwenc-
ji jest wiele wyzwań jakie stoją dziś przed życiem 
zakonnym. 
Wśród wielu wyzwań jest wyzwanie komunii brater-
skiej. Do najbardziej szkodliwych zagrożeń należą 
indywidualizm i sekciarstwo. Wyzwania komunii 
braterskiej jest podstawą życia zakonnego. Nie ist-
nieje życie braterskie we wspólnocie zakonnej bez 
autentycznej relacji interpersonalnej bazującej na 
pogłębionej realcji z Jezusem Chrystusem. 
Innym wyzwaniem życia braterskiego we wspólnocie, 
jest bycie architektem braterstwa a nie tylko zwykły-
mi konsumatorami, czyli współodpowiedzialność. 
Współodpowiedzialność we wspólnocie jest podst-
awą życia danej wspólnoty. Dlatego konieczne jest 
stworzenia relacji pozytywnych wśród współbraci, 
wzbudzanie nadziei, zrozumienie bólu i przyjęcia 
życia i wówczas kiedy jest potrzeba wypowiedzieć 
upomnienie braterskie. 
Innym wyzwaniem życia braterskiego we wspólno-
cie jest interkulturyzacja. Nasze Zgromadzenie jest 
międzynarodowe. Wspólnoty zakonne, szczególnie 
we Włoszech i w Europia od jakiegoś czasu są już 
miedzynarodowe. Każda kultura ma swoje oblicze, 

sposób bycia, życia jako ucznia Jezusa, zgodnie z 
charyzmatem ich Instytutu. Dar interkulturyzacji 
rozumiany jest również jako znak działania Ducha w 
naszym życiu konsekrowanym i w rzeczywistości w 
jakiej realizujemy w swoim życiu i misji. 
Dlatego też, zakonnicy powinni umacniać swoje życie 
wspólnotowe, na które wrażliwe jest nowe pokolenie. 
Powinni przyjąć różnorodność kulturową i duchową 
członków, wiedząc, że wspólnota jest już misją: 
otworzyć się na zewnątrz. W tym sensie, od osób 
konsekrowanych wymaga się specjalnych relacji z Je-
zusem. Rzeczywiście, jeśli życie zakonne będzie żywą 
pamiątką życia, działania i stylu Jezusa Chrystusa to 
wówczas zrealizuję swoje podstawowe zadania. W 
swoich wypowiedziach papież Franciszek nie męczy 
się powtarzać, że krytyka, plotkowanie, zazdrość, 
antagonizm nie powinny zamieszkać w naszych 
domach. A więc możemy sobie zadać pytanie: „Czego 
się wymaga od wspólnoty, aby przekazywała innym 
urok wspólnego życia zjednocz ego w różnorodnoś-
ci?” Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba prze-
jść: od życia wspólnego do wspólnoty życia, bogate 
w relacje osobowe, dialog, rozeznania, odpowiedzial-
ności, troski o innych, których przenika się duch i 
jedności serca. 

•	 Jak się przedstawia duchowość komunii w życiu 
Założyciela Oblatów św. Józefa? 

Święty Józef Marello żył w duchu kościelnym, który 
bazował na duchu komunii. Świadczy o tym jego 
głęboki sens życia wspólnotowego w latach seminary-
jnych z doświadczeniem prawdziwej i głębokiej przy-
jaźni duchowej ze swoimi towarzyszami w Seminari-
um, z kolegami Kapłanami, z osobami które duchowo 
prowadził (córki duchowe, współbracia). 
I na koniec, jako Biskup, żył w zjednoczeniu z auto-
rytetem kościelnym, z wiernymi, ze Zgromadzeniem, 
które założył. Św. Józef Marello był osoba inteligetną, 
otwartą, uczuciową, żywą, gościnną. Miał głęboki 
sens religijny, zawsze zwracał się do innych. 
Potrafił zjednoczyć ludzi i towarzyszyć im razem w 
poszukiwaniu woli Bożej. W nim mamy przykład 
dobrego przyjaciela, dobrego kapłana, Biskupa, czyli 
człowieka, który żył w swojej relacji do Pana szukając 
i służąc Jezusowi poprzez osoby najbardziej potrzebu-
jące. Również i dziś jest świętym, który jednoczy. W 
jego wypowiedzi, aby byli zjednoczeni” jest wezwan-
iem Chrystusa w jego modlitwie kapłańskiej do Boga 
Ojca. 
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•	 Czego możemy się nauczyć od naszego Ojca 
Założyciela? 

Tego co chciał nasz Ojciec Założyciel nauczyć 
od samego początku było słowo “zjednoczenia” 
z Chrystusem na styl sw. Józefa. Po raz pierwszy 
gdzie ks. Józef Marello pisze o swoim marzeniu 
założenia w przyszłości Zgromadzenia w liście 4 
października 1877 do ks. Cesare Rolla.  
Nie było to w formie jakieś Reguły; ale już wówczas 
pisał o tym co czuł: “Znam niektóre dusze, nawet 
szorstkiego chłopca lub biednego robotnika, którzy 
pragną zjednoczyć się z innymi, aby powtórzyć za 
św. Piotrem: spójrz zostawiliśmy wszystko, aby za 
Tobą podążyć?” (list 107). 
Założyciel myślał o pwenym 
rodzaju życia wspólnotowego, 
wyrażonym jednym elokwent-
nym słowem: braterstwo! Stać 
się braćmi, żyć w braterstwie. 
Dobrze będzie, abyśmy na 
nowo odkryli i ocenili bo-
gactwo duchowe, które jest 
zakryte w tym słowie „braterst-
wa”. Jest to ideał życia wspól-
notowego dla nas Oblatów.  

Dla tego ideału Założyciel nie 
chciał ograniczać się do ludz-
kich myśli, do więzów krwi. 
Dla niego braterstwo wśród 
jego Oblatów musi być zako-
rzenione w przekonaniu wiary, że sam Bóg ich ze-
brał i powołał do Rodziny św. Józefa: „Czekam (…) 
na inne dobre wiadomości: np.; takie jak: że Bracia 
św. Józefa  są spokojniejszi niż kiedykolwiek pod 
płaszczem swojego Opiekuna, gdzie zgromadziła 
ich Boża Opatrzność” (L 187); „ […] i ja również 
będę się modlił, aby w Rodzinie św. Józefa Ojciec 
Niebieski posyłał nowych operatorów do swojej 
winnicy” (L 244).
  
Tak więc, to możemy nauczyć się od naszego Ojca 
Założyciela: naszym ideałem jest “braterstwo”. Życie 
razem jest wezwaniem do świętości, współpracując 
w zadaniach duszpasterskich, dzieląc się doświad-
czeniem wiary na wzór św. Józefa i oddać się w jego 
opiekę. 

•	 Jakie jest przesłanie naszego Świętego do rodz-
in? 

W encyklice Familiaris Consortio, papież św. Jan 
Paweł II zformuował zaproszenie do rodzi: “Bądź-
cie tymi do czego zostaliście wezwani i powołani”. I 
pisze: „Rodzina ma misję do stawania się tym kim 
jest, warto powtórzyć, rodzina jest wspólnotą życia 
i miłosci”. Papież zdawał sobie sprawę, że cenne 
dobro małżeństwa i rodzinny w chwili obecnej 
przeżywa trudny historyczny moment.  Pisał: 
„liczne przeciwne siły próbują go zniszczyć lub w 
inny sposób zdeformować”. I dziś możemy to samo 
potwierdzić: wiele rodzin jest rozbitych i wiele chce 
się „rozbić”! Wzrasta schemat „osieroconych dzie-
ci” przez żyjących rodziców, którzy są „nieobecni”. 

Oni są zainteresowani innymi sprawami, zapomina-
ją o jednej, wielkiej i autentycznej sprawie: miłoś-
ci, jedności, wychowaniu, dojrzewaniu i formacji 
własnych dzieci. Czytając List św. Józefa Marello 
na temat edukacji dzieci,  następuję swego rodzaju 
odwrócenie.. 
Tutaj Marello zwraca się do rodziców ze spokojem 
i zdecydowanie. Zachęca ich do kształcenia, wy-
chowania, świadectwa i poprawiania. Wskazuję 
4 uwagi, 4 zobowiązania, 4 postawy, które należy 
mieć dla dobra dzieci. Dzisiaj wydaje się, że wielu 
sytuacjach to dzieci muszą pomagać rodzicom, nie 
dając wskazówek, ale pokazując swoje „zranienia” 
i swoje „cierpienia”. Dlatego też potrzeba uważnej 
troski z naszej strony. Nasz Założyciel insiruje nas, 
uczy nas do przeżywania naszej duchowości w 
rodzinie, w duszpasterstwie i w codziennym życiu. 

P. John Attully con Stefano e Emanuea Nocentini
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“ W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI” 

Wywiad z O.  José Antonio Bertolin Osj, Vice postulatorem – Dyrektorem 
Centrum Duchowości Józeficko Marelliańskiej - Apucarana, Brazylia 

•	 O. Bertolin, od samego początku ojciec zajmuję 
się sprawą beatyfikacji O. Józefa Clavi. sin dal 
suo inizio Lei ha seguito la causa della beatifi-
cazione di P. Giuseppe Calvi. Na jakim etapie 
jest obecnie proces beatyfikacji?  

Otrzymałem funkcję Vice Postulatora tej sprawy w 
połowie 2003 roku, w momencie kiedy skończyłem 
swój mandat Prowincjała w Brazylii. Pierwsze lata 
zostały poświęcone gromadzeniu wszystkich ma-
teriałów odnoszących się do Sługi Bożego o. Józefa 
Calvi: jego pisma, listy, wiele świadectw o jego 
świętości, wiele relacji dziękczynnych za otrzymane 
łaski za jego wstawiennictwem, poszukiwanie świ-
adectw jego cnót i świadków, którzy żyli w Brazylii, 
drukowanie biografii Sługi Bożego.  Te ostatnie zos-
tały dołączone do pierwszej biografi, która została 
napisana przez jego współbrata o. Ermano Capetti-
ni, w 1960. 
Drugim etapem było utworzenie Kościelnego 
Diecezjalnego Trybunału przez arcybiskupa Kurity-
bie, diecezji w którym Sługa Boży pracował i umarł. 
W listopadzie 2007 
rozpoczął się proces 
diecezjalny i pracę 
członków trybunału 
koscielnego. Były to 9 
lat pracy, publikacji o 
Słudze Bożym, gro-
madzenie łask otrzy-
manych, modlitwy w 
intencji beatyfikacji itd. 
W lutym 2016 proces 
diecezjalny został zam-
kniety w Kościelnym 
trybunale w Kuritybie. 
Trzecim etapem było 
przekazanie całej 
dokumentacji procesu 
diecezjalnego do Kon-
gregacji Spraw Świętych w Rzymie, w maju 2016. 
Następnie, po tylu latach, sprawa jest na etapie 
rzymskim i oczekuje jeszcze niektórych dokumen-

tacji z diecezjalnego 
trybunału kościel-
nego. Warto pod-
kreślić, że na etapie 
rzymskim postu-
lator O. Alberto 
Antonio Santiago, 
będzie odpowiedać 
na wszelkie pyta-
nia i wątpliwości 
nadesłane przez 
Kongregację do 
Spraw Świętych.

•	 Dla ojca kim jest o. Calvi?

HMiałem tą możliwość jako Vice Postulator poznać 
poprzez zgromadzone materiały, bogactwo osoby 
O. Józefa Calvi. Wiele było świadectw: jego pro-
boszcza, który poznał go jako młodzieńca; jego 
rówieśników w dzieciństwie, dorosłych, którzy go 

znali z rodzinnego miasta Cor-
temilia we Włoszech. Swoich 
towarzyszy w formacji w Sem-
inarium, swoich Przełożonych, 
współbraci z misji Brazylii, 
zakonnicy, którzy pracowali 
z nim sanatorium. Wszyscy 
dawali wielkie świadectwo. 
Również osoby, które z O. Calvi 
żyli i pracowali w sanatorium 
św. Sebastiana w Lapie w Bra-
zylii. Oprócz tych wiadomości 
miałem do szczęście rozmawiać 
z niektórymi świadkami ży-
jącymi, którzy pamiętają go 
osobiście jedni rozmawiali z 
nim, inni byli jego ministranta-
mi, inni pracowali z nim w tym 

samym miejscu. Wszystkie te osoby podkreślały 
świętość naszego Sługi Bożego. Mówili o tym z 
wielkim entuzjazmem i emocjami aż do płaczu, 
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mówili o pokorze, dobroci, prostocie, modlitwie 
a więc mówili o świętości. Słowami, które często 
były powtarzane przez świadków to: „był człowiek-
iem świętym”. Dla mnie Sługa Boży o. Józef Calvi 
jest przykładem żywej świętości, osoby, która na 
poważnie wzięła cel z którym wchodzi się do semi-

narium: „Wstąpiłem do Zgromadzenia, aby stać się 
świętym”. Ten cel realizował do końca swoich dni, 
szukając tylko okazywania miłości względm Boga i 
bliźniego. Józef Calvi jest fascynującą postacią. On 
daje każdemu przykład  życia, daje wzór głębokiego 
poszukiwania Boga we własnym życiu;  poszuki-
wania zrodzone z doświadczenia pokory, prostoty, 
dobroci i radości, które przenosi się na wszystkich, 
nawet na najbradziej niewrażliwe serca. Wyo-
brażam sobie tego chudego kapłana ze swoja czarną 
sutannę, pomimo cierpienia, jakie niosła ze sobą 
choroba, niósł pociechę dla chorych, modlił się w 
ich intencji, dodawał odwagi, dawał proste i konk-
retne przykłady miłości, takie jak podzielenie się 
posiłkiem, owocem czy też ubraniem. Nie trzymał 
nic dla siebie. 

•	 Jak zakończyło się jego powołanie kapłańskie?
Zakończyło się ofiarowaniem wielkiego przykładu 
miłości dla swojego powołania kapłańskiego i 
zakonnego. W ostatnim dniu swojego życia prosi, 
aby go zanieśli do kaplicy sanatorium, aby w ten 
sposób przyjął komunię św. Tam zostaje do wigilii 
swojej śmierci. Pielęgniarka odprowadziła go do 
łóżka w nocy. Nie miał już sił, mimo to udzielił 
sakramentu chorych umierającemu. Są to mocne 
przykłady, takie same jakie mamy obecnie związane 
z Covid-19. 

•	 W	jakim	sposób	możemy	wesprzeć	proces	beaty-
fikacji?	

Proces beatyfikacyjny jest bardzo długi, skrupulatny 
i wymagający zaangażowania nie tylko postulatora 
czy też trybunału kościelnego, ale wszystkich wier-
zących. Pierwsi do współpracy są wezwani człon-
kowie Zgromadzenia, które proponuję Kościołowi 
nowy Proces. Wszyscy powinni być zainteresowani 
do modlitwy w intencji beatyfikacji, szerzenia jego 
życia, przykładów i proszenia wiernych o modlitwe 
w intencji dobrego procesu beatyfikacyjnego. 
W pewnym sensie sprawa beatyfikacji idzie do 
przodu tylko wtedy gdy Sługa Boży ma opinie 
świętosci i o tym wiedzą wierni. Konieczne jest, 
aby przykłady świętości Sługi Bożego były znane 
i pociągały innych na ta drogę.  To przekonanie o 
sławie jego świętości powinno skłonić wiernych do 
modlitwy i proszenia o łaskę Boża za jego wstawi-
ennictwem. Podczas  trwania procesu beatyfikacy-
jnego w Kongregacji do Spraw Świętych modlitwy 
wiernych prowadzą sprawę, docierają do serca Boga 
i wyrażają w tej postawie przekonanie, że wszystko, 
co Sługa Boży przeżył i świadczył wraz ze swoim ży-
ciem jest konkretnym dowodem jego famy świętoś-
ci. Inną rzeczą bardzo ważną jesł łaska otrzymana 
od Boga przez wstawiennictwo Sługi Bożego.To 
wzmacnia Proces. 
Co więcej informacja o cudzie otrzymanym przez 
jego wstawiennictwo następuje dopiero bo zbada-
niu danego przypadku i bo widocznej poprawie 
obdarowanego człowieka i to samo tyczy się ogło-
szenia przez Kościół o jego kanonizacji. Tak więc 
ważne jest, aby wszyscy, którzy otrzymali łaski za 
wstawiennictwem Sługi Bożego o. Józefa Calvi, 
napisali jak najszybciej do Postulatora General-
nego w Rzymie (o. Alberto   Antonio   Santiago   
e-mail: albertosantiago2@gmail.com), lub do mnie, 
Vice-Postulatora (o. José Antonio   Bertolin   e-mail: 
pebertolin@sjose.com.br). Wreszczcie wieni mogą 
również wspomóc ofiarą na rzecz beatyfikacji bo 
potrzeba jest wydania obrazków, biografii, studiów 
itp. Odnosnie tego najlepiej zwrócić się bezpośred-
nio do Postulatora lub Vice Postulatora.
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Peru: Co może zrobić Oblat w czasie pandemi dla ubogich? W tym czasie pandemii spow-
odowanej przez Covid-19, nasi współbracia Oblaci, którzy pracuja na różnych obszarach w 

Peru, kontynuują ewangelizację i poszukują jak pomóc najbardziej potrzebujących. Odpowiadają 
na apel papieża Franciszka, który prosi o solidarność i służbę wobec braci, którzy cierpią i potr-
zebuja pożywienia.  Niektórzy poszukują 
lekarstw, inni przyjeżdżają do „jadłodajni 
dla ubogich” gdzie dzieli się posiłkami od 
poniedziałku do soboty.  

O. Pierdomenico  Ceriani, OSJ , wraz z 
wolontariuszami pomgał w jadłodajni dla 
ubogich. Miejsce gdzie osoby najbradziej 
potrzebujące otrzymują pomoc w postaci 
gotowych produktów. Każdego dnia przez 
taka jadłodajnie przewija się 150 osób. 
Poprzez dobroć ofiarodawców nasi wolon-
tariuszą mogą pomagać takim ludziom od 
poniedziałku do soboty.

Podażając za przykładem pierwszych Oblatów, każdego roku w naszym seminari-
um podczas Mszy św. gromadzi się cała Prowincja z Peru świętując święto  Matki 

Bożej Bolesnej w Prowincji w Peru (Virgen María de los dolores). Celebrancja została 
przygotowana poprzez nowenne na tą uroczystość. Mszy św. przewodniczył Rektor 
Wyższego Seminarium O. Juan Villanueva, OSJ. Rektor podkreślił ważność posiadania 
Maryi jako Matki. Maryja towarzyszy nam w każdym momencie, tak jak to czyniła ze 
swoim synem Jezusem aż pod krzyż.

Pomoc ubogim 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

 – patronki powołań Oblatów św. Józefa-
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Momenty radości ......

Meksyk: 15 września we wspom-
nienie Matki Bożej Bolesnej od-

były się święcenia diakonatu dwóch 
współbraci: kl. José Christian González 
González OSJ i kl. Erik Yobany Barrera 
OSJ. 

Święceń udzielał ks. Biskup Rogelio 
Cabrera López. Arcybiskup Monterrey.
Gratulujemy Zgromadzeniu, gdyż 
powiększa się liczba sług Chrystusa. 
Módlmy się za tych naszych braci i za 
całe Zgromadzenie.

Odnowienie ślubów

Meksyk : 17 lipca do dzień wielkiej radości. Dwóch 
współbraci oblatów, Fermín Villanueva Beltrán i Máxi-

mo Duran Felipe, odnowili śluby czasowe w kaplicy Nowicja-
tu. Celebracja miała miejsce w Tuxcueca, woj. Jalisco, prze-
wodniczył Wikariusz Prowincjalny O. Luis Alberto Chavez 
Guerrero osj.

Peru: Z powodu czasu w jakim żyjemy, gdzie trudno jest odbyć 
jakieś spotkanie, młodzież z Duszpasterstwa Młodzieżowego Józe-
ficko Marelliańskiego z Peru, postanowili zorganizować spotkanie 
wirtualne. W dniach od 21 do 22 września zrealizowali Festiwal 
Młodych “Joven San José”, pod nazwą: “Młodzież Oblacka troszczą-
ca się o sprawy Chrystusa”. Wydarzenie było skierowane do wszyst-
kich ludzi młodych tworzących Duszpasterstwo Młodzieżowe Józe-
ficko Marelliańskie nie tylko w Peru lecz na całym świecie.  Została 
wykorzystana platforma Zoom jak również były transmisję na żywo 
prowadzone przez Facebook.  Wydarzeniu tym brało udział wielu 
ludzi młodych należących do naszych parafii i wspólnot. Również 
uczestniczyli narodowi i międzynarodowi artyści tacy jak: Will el 
Salmista (Puerto Rico), Renovados DC (Dominikany), Santi Di-
az(Kolumbia), Juanjo Cabrera (Paragwaj), Miguel Quiñones(Peru) 
i nasza młodzieżowa grupa Marello Rock (PJJM Chimbote, Peru). 
Oprócz tego była Jorge Mesarina, dyrektor PJJM Chimbote i Hen-
derson Icanaqué, z PJJM Chimbote. Obecni byli również o. Emilio 
Alfaro, odpowiedzialny za PJJM Peru; O. Sunil Karallakal, OSJ, 
Prowincjał i wielu innych Oblatów św. Józefa. Spotkanie umocniło 
jedność wśród młodzieży jak również było świetem radości i modlitwy.   

Festiwal młodzieżowy “JOVEN SAN JOSÉ”

Święcenia Diakonatu
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Oto ja Panie…… na zawsze……

Nigeria: Na chwałę Bożą, Oblaci św. Józefa z 
Prowincji Naszej Królowej Nigerii mieli wielką 

radość przeżywania ślubów wieczystych pięciu pro-
fesów czasowych: Adejumor Patrick, Okoye Gerald 
Chukwunonso, Adamu Barnabas, OJobo Moses, 
Chekwube Ujomu Denis. I obecnie profesów wiec-
zystych w tej Prowincji 
jest 57. Jest to dzieło 
Pana, które dokonuje 
się na naszych oczach.
Celebracja miała 
miejsce w domu 
formacyjnym Opere 
Village, Ibadan o godz. 
10.00. Mszy św. 
przewodniczył 
Prowincjał o. 
Ethelbert Arua. 
Rodzina naszych 
współbraci jak 
również wszyscy 
uczestnicy cele-
bracji zachowy-
wali przepisy san-
itarne związane z 
COVID-19. 
Homilię wygłosił 
o. Bonaventura Ashibi OSJ, w której wzywał 
współbraci do refleksji nad pięknem życia zakonne-
go i wiernym zaangażowaniem w realizowaniu rad 

ewangelicznych jakie ślubują, zachęcał ich również 
to wytrwałości i oddania się w swojemu powołaniu. 
Po homili nastąpił dialog między Prowincjałem 
a składającymi śluby. Świadkami ślubów byli o. 
Gilbert Samugana i o. Bonifacio Ekowo. Następnie 
każdy z pięciu współbraci złożył publiczną profesję 

zakonną, obiecu-
jąc wieczystą 
wierność Bogu, 
Kościołowi jako 
zakonnicy wg 
Konstytucji Ob-
latów św. Józefa. 
Na zakończenie 

Mszy św. 
profesi wra-
mach dzięk-
czynienia 
zatańczyli 
przed 
ołtarzem 
wraz ze 
swoimi 
przyja-
ciółmi i 
rodziną 
jako chwałę 

za miłość i miłosierdzie Boga i za dar ich powołania 
zakonnego.

Pierwsze ślubu i odnowienie ślubów w Nigerii 

Ibadan: 7 września w Ibadan odbył się 
dla Prowincji w Nigerii wielkie dzień 

świętowania. W tym dniu złożyli pierwsze 
śluby zakonne nowicjusze: Adebisi Paul, 
Ogu Humphrey i Urubisi Mark Anthony. 
Ich pierwsza profesja miała miejsce w 
Domu formacyjnym Oblatów św. Opere 
Village podczas Mszy św., której przewod-
niczył o. Ethelbert Arua prowincjał. Jedy-
nie niewielu z rodziny uczestniczyło w tej 
uroczystości z powodowanym pandemią 
COVID-19. 

W homilii 
ojciec Prow-
incjał pod-
kreślił, że 
każde pow-
ołanie to dar 
Boga i naszą 
odpowiedzią 
na ten dar 
jest wierność 
świadczeniu 

o ślubach i duchowym dziecictwu jako Obloaci św. 
Józefa. Prosił neo-profesów, aby byli przykładami 
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Ewangelii przeży-
wanej w codziennym 
życiu jako zakonnicy 
w świecie, który coraz 
bardzije odchodzi 
od autentycznych 
świadectw. 
Profesja zakonna 

odbyła się po kazaniu. Została złożone na ręce ojca 
Prowincjała, świadkami ślubów byli mistrz Nowic-
jatu o. Bonaventure Ashibi i Rektor domu Nowic-
jackiego o. Benedict Uwanaka. 
Po tych ślubach odbyły się odnowienie ślubów 
przez kleryków. Podobnie dwaj pofesi czasowi, 
którzy obecnie przebywają na misji w Mozambiku, 
Theophilus Okere i Richard Dura odnowili swoje 
śluby zakonne 11 września w Saõ José w Tete, na 

ręce o.  Devanil Ferreira delegata o. Prowincjała a 
świadkami byli o. Solomon Emegharibe i o. Dante 
Angel OSJ.

 ŚW. JÓZEF IDZIE DO DIECEZJI OYO

18 września 2020 był dniem świątecznym i 
pełen radości, pomimo, że pogoda nie sprzy-
jała optymizmowi i radości. Myśl, że deszcz 
zrujnuje wszystko, stała się błogosławieńst-
wem i pamiętnym dniem dla Współbraci 
Prowincji z Nigerii, kiedy to przynosili św. 
Józefa do wienych w diecezji Oyo. Były to 
narodziny nowego poranka w życiu naszego 
Zgromadzenia i naszej Prowincji w szczegól-
ności, ponieważ zasadziliśmy ziarni naszego 
Zgromadzenia w diecezji Oyo, akceptując 
nową misję w diecezji. Był to dla nas rados-
ny czas, ponieważ kult św. Józefa wciąż się 
rozwija i dociera do różnych części naszej 
Ojczyzny Nigerii. Pełni gorliwości i zapału 
misyjnego dla dzieła Bożego i dla służby nar-
odowi niegeryjskiemu oto są pionierzy naszej misji: o. Benjamin Ogar i o. Raphael James Udeme. Przybyli 
do diecezji Oyo razem z Prowincjałem o. Ethelbert Arua, jak również z o. Luke Emeke Osabohien i o. Ste-
phen Adeyemi Adedeji. Spotkali się z biskupem miejsca ks. biskupem Emmanuel Adetoyese Badejo, który 
przyjął naszych misjonarzy z otwartymi ramionami. Podczas spotkanie wyraził swoją radość, że w jego 
diecezji będzie obecne Zgromadzenie Oblatów św. Jóżefa. Następnie udzielił najważniejszych informacji 
dotyczącej ich pracy i misji. PO spotkaniu z biskupem nasi misjonarze pionierzy udali się na swoją misją w 
towrzystiwe Prowincjała i pozostałych współbraci, którzy towarzyszyli podczas tej wizyty. 
Po przybyciu na miejscu zostali przywitani przez księży z dekanatu Ogbomosho, razemw z niektórymi 
wiernymi i młodzieżą. Oblaci św. Jóżefa są drugim Zgromadzeniem męskim jakie pracuję w diecezji oyo. 
Pamiętając o słowach Ojca Założyciela św. Jóżefa Marello “troszczcie się o sprawy Jezusa”, ojcowie Ben-
jamin i Raphael wyrazili wdzięczność Panu Bogu za łaskę służenie Jemu i w celu rozpowszechniania św. 
Józefa wśród ludności w diecezji Oyo. I na zakończenie dziękowali Bogu za Jego błogosławieństwo dla 
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naszej Prowincji i Zgromadzenia, zawierzamy naszą 
nową misję i naszych współbraci ojcowskiej trosce 
naszego Ojca i Patrona św. Józefa, oprócz tego pow-
ierzamy ich w 
matczyne trosce 
Matkce Bole-
snej. Niech żyje 
nasza Prowinc-
ja! Niech żyje 
nasze Zgro-
madzenie! 

Nigeria: 1 października to 60° rocznica 
niepodległości Nigerii, która była kolo-

nia brytyjską, a Kościół 
w Nigerii w tym dniu 
obchodzi Uroczystość 
Naszej Królowej, która 
jest Patronką Nigerii, 
jak również stała się 
patronką naszej Prow-
incji Oblatów św. Jóże-
fa. Na chwałę Bożą tej 
dzień stał się również 
wielkim świętem dla 
sióstr Oblatek św. Józe-
fa, które świętowały 
pierwsze śluby zakonne 
czterech nowicjuszek: 
ESTHER NGOZICHUKWU EJIKE, MARY 
EBERECHUKWU EMENIKE, JULIET 
CHISOMAGA OKOLI, VIVIAN CHINON-
SO DIKE.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której 
przewodniczył Prowincjał o. Ethelbert 
Arua osj. Slubu zostały przyjęte na ręce 
Anthonia Ileje przełożoną, przedstawicielka 
Przełożonej Generalnej s. Denia Silva. Świ-
adkami były siostry: s.. Lilian Nweke i s. Ge-
nevieve Nwaogu (ich Mistrzyni Nowicjatu). 
Byli obecni również ks. Theophilus Fadeyi 
i Peter Otubuisi, i wielu innych kapłanów z 
archidiecezji Ibadan i wspólnot Oblackich, 
diakoni, seminarzyści, zakonnice innych 
Zgromadzeń, rodzina i przyjaciele sióstr 

Oblatek św. Józefa.
Cała uroczystość była dobrze zorganizowa-
na, w/g przepisów sanitarnych wobec COV-
ID-19, i wszyscy w należytej odległości. 
Po Ewangelii rozpoczął się dialog i zobow-
iązania wypływające ze złożonych ślubów. 
Kazanie wygłosił ojciec Prowincjał. Podc-
zas niego podkreślił podstawowe elementy 
życia zakonnego i prosił siostry o wierność 
w przestrzeganiu ślubów zakonnych, które 
złożą przez Bogiem. Ich powołanie zakonne 
powinno być radykalne w życiu wspól-
notowym, które winno być wg statusu sióstr 
Oblatek św. Józefa. Następnie zaapelował 
do wszystkich uczestników uroczystości do 

codziennego przeży-
wania ich zobowiązań 
wypływających z chrz-
tu św. i byciu wiernym 
w ich odpowiednim 
powołaniu. 
Po kazaniu nowic-
juszki zostały zapy-
tane i odpowiedziały 
odpowiednio, po-
deszły do ołtarza, aby 
złożyć swoją profesję 
zakonną przed siostrą 
przełożoną, która zaak-
ceptowała ich śluby. 
Habit, medalik i 

konstytucję Sióstr Oblatek św. Józefa zos-
tały im wręczone wg rytułału profesji. Na 

Pierwsze śluby sióstr Oblatek w Nigerii 
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MOZAMBIK: 31 stycznia 2020, dwóch naszych współbraci z naszej Prowincji “Lady Queen of Nigeria”, 
Dura Richard Aondona OSJ i Okere Theophilus Ikechukwu OSJ, wyjechali na misję do Mozambiku. Po 
roku praktyk duszpasterskich, i po roku Nowicjatu “St. Joseph Marello” w Abeokuta, wojewódzctwie 
Ogun, gdzie złożyli swoją pierwszą profesję zakonną 13 września 2019 w domu formacyjnym “Św. Józefa 
Marello” w Ibadan (Nigeria), udali się do diecezji Tete aby równolegle być w domu formacyjnym “św. Józe-
fa Marello” w Tete i pomagać duszpastersko w parafi Niepokalanego Poczęcia w Marara. Przyjazd Riccardo 
i Teofilo do Mozambiku był konieczny, aby ożywić naszą misję, przede wszystkim na płaszczyźnie formacji 
kandytatów lokalnych. W Mozambiku posiadamy już 7 kandytatów na różnym poziomie formacyjnym: 
jeden po drugim roku filozofii, inny na pierwszym roku filozofii, którzy przybyli z prowincji Nampula 
(północ) i są pod opieką o. Giancarlo Obregon OSJ; pozostałych pięciu odbywają swoje przygotowanie w 
prowincji Tete (Centrum) pod opieką o. 
Solomon Obiuto Emegharibe OSJ. Obec-
ność  Riccardo i Teofilo staje się mocnym 
źródłem motywacjii i dodawania odwagi 
kandytatom i daje mozliwość poznania 
różnorodności Zgromadzenia,  zdając so-
bie sprawę, że mając kolegów z innej części 
świata, będą się bardziej starać podążać 
za Chrystusem, a także dostrzegając en-
tuzjazm i poświęcenie swoich bliskich 
z Afryki. Odnowienie ich ślubów jakie 
miało miejsce 11 września 2020 w parafii 
św. Józefa w Tete, stanowiła szczyt całe-
go doświadczenia, które było pierwszym 
doświadczeniem w historii parafii. Było 
to doświadczenia dla wiernych parafii, co 
dało uczestnikom możliwość zobaczenia 
czegoś, czego wsześniej nigdy nie widzieli. Polecajmy Riccardo i Teofilo wstawiennictwa św. Józefa i św. 
Józefa Marello. Módlmy się, aby wytrwali i życzmy im wiele sił w pracy misyjnej i formacyjnej.

Nowi misjonarze….

zakończenie siotry podziękowały tańcem który zatańczyły razem z siostrami Oblatkami, 
rodziną, przyjaciółmi. Było to podziękowanie Bogu za dar powołania zakonnego. 
Dziękujmy za te nowe 4 siostry oblatki i prośmy za nie, aby wytrwały w swoim powołaniu.
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Ogród w Marara

Projekt ogrodu Misji Oblatów św. Józefa w Marara w Mo-
zambiku. 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i współpracown-
ikom za ich pomoc finansową i modlitwy. Hojna ofiarność 
została skierowana na młodzież misyjną, seminarzystów i 
powołania.
 W tym momencie jest upał który sięga od 34 do aż 46 
stopni, stąd nie ma żadnej możliwości hodowania warzyw i 
ogrodu, mimo tego zbiera się cebulę  oraz uprawia inne 35 
różnych odmian: owoców cytusowych, winnorośli, ow-
oców, bulw. 
Wszystkich naszym przyjaciołom, którzy współpracują 
niech Bóg błogosławi przez wstawiennictwo św. Józefe.
Ojciec Devanil Ferreira, osj



Powrócili do domu Ojca

O. Napoleon G. Jinon
04.09.1952 – 18.09.2020

O. Alfredo R. Piad
24.08.1936 – 02.10.2020

O. Paolo Re
30.01.1924 – 14.10.2020

O. Orlando Paladino
24.06.1932 – 06.10.2020

O. Teobaldo Marsero
01.06.1933 – 05.10.2020



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


