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Otaczamy naszą modlitwą rozwój pandemii Cov-
id-19 i zawierzamy Bogu, przez wstawiennictwo 

naszych Świętych Patronów, chorych, ofiary i ich 
rodziny jak również cały personel medyczny. Mamy 
nadzieję, że wkrótce powróci czas bardziej spokojny. 
Od 14 do 19 czerwca będzie miała miejsce Rada 
Zgromadzenia, organ konsultacyjny przewidziany 
przez nasze Konstytucje, odbywający się w połowie 
pierwszego mandatu Rady Generalnej w celu rewizji 
aktualnych problemów w Zgromadzeniu. 
W pierwszym momencie to spotkanie miało się od-
być we kwietniu w Indiach, ale z powodu pandemii Covid-19, który nie umożliwia bezpiec-
znych podróży, postanowiono, że Rada odbędzie się formie online. 
Rada będzie miała za temat: Formacja stała w służbie komunii braterskiej i wierności pow-
ołania.
Problematyka związana z darem wierności i wytrwałości powołania domaga się coraz głębszej 
świadomości ważności ciągłej formacji, która trwa do końca życia. I wymaga ponownego 
przyjęcia odpowiedzialności zarówno ze strony każdego współbrata jak również ze strony 
Instytutu. 
Jednakże będzie ważne nauczenie się zbierania każdego otaczającego nas fragmentu prawdy 
i piękna, które wymaga od nas rozwinięcia umiejętności kształtowania nas w radościach i 
cierpieniach każdego dnia, we wspólnotach, w modlitwie i pracy duszpasterskiej. Zasadniczo 
jest to kwestia umiejętności przekształcenie informacji (rozważać, medytować, modlić się) w 
celu ubogacenia osoby i pomocy w służbie misji. 
Wszystko to wymaga stworzenia programu formacyjnego, który pomoże współbraciom żyć 
w radości, entuzjazmie i wytrwałości w powołaniu józeficko marelliańskiego w każdym wie-
ku i w kontekście dzisiejszego społeczeństwa.

O. Jan Pelczarski Osj, Superiore Generale

Przesłanie Przełożonego Generalnego

Sisa, Peru: Pan powołał do siebie naszego 
współbrata z Peru o.  MARCOS TEÓFILO 

TRUJILLO REAÑO 15 kwietnia 2021.  Zmarł 
w szpitalu w Tarapoto (San Martin) przyczyna 
korona wirus.
Urodzony w Huari (Ancash, Peru), 
25 kwietnia 1969,wstąpił do Zgro-
madzenia w marcu 1988, zakończył 
Nowicjat w  Chosica i złożył 
pierwszą profesję 19 marca 1990 roku 
a wieczystą 19 marca 1998. 1 listopa-
da 1998 przyjął świecenia kapłańsk-
ie w katedrze w Huari, z rąk 
biskupa  Dante Frasnelli.
Ostatnia zmiana miejsca pra-
cy miała miejsce w lutym 2020 
do parafii św. Józefa de Sisa, w 
prelaturze Moyobamba (Region 

San Martín), jako proboszcz i rektor wspólnoty. 
Ograniczenia i uwarunkowania wywołane pandemią 
covid-19, nie przeszkodziły mu w pracy, pracował 
z entuzjazmem i gorliwością apostolską w służbie 

powierzonej mu wiernych w centrum 
miasta jak również na obrzeżach 
parafii.
 Po koniec marca 2021 zachorował na 
korona wirusa, po kilku dniach został 
przyjęty do szpitala najpierw do José 
de Sisa a następnie do Tarapoto, w celu 
intensywnej terapii. Niestety jego stan 
pogarszał się z dnia na dzień i w ciągu 
dwóch tygodni zmarł.  Jego niespodzi-
ewana śmierć w tak młodym wieku 
pozostawiła wielką pustkę w Prowincji 
Peru.

PAN POWOŁAŁ DO SIEBIE
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Spotkanie komitetu międzynarodowego 
współpracy w ramach “Roku św. Józefa” 

Rzym: 12 maja o godz. 15.00 (czasy 
włoskiego) odbyło się drugie spotkanie 

międzynarodowego komitetu współpracy z 
racji “Roku św. Józefa”. 

Uczestniczyło wszyscy członkowie komitetu 
wraz z odpowiedzialnymi z ramienia każdej 

Prowincji i misji naszej rodziny zakonnej.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy do 
Ducha Świętego, wzywając wstawiennictwa 
Maryi, św. Józefa i św. Józefa Marello. Po 
przywitaniu przez Wikariusza generalne-
go o. John Attulli,  głos zabrał przełożony 

generalny o. Jan Pelczarski OSJ, 
po czym wszyscy odpowiedzialni 
z ramienia Prowincji przedstaw-
ili relację z wydarzeń związanych 
z rokiem św. Józefa jak również 
przedstawili zamierzania na kolejne 
miesiące.  Zaproponowano nowe 
inicjatywy szczególnie w dziedzinie 
studiów nad św. Józefem i dzieł soc-
jalnych.  

Było to spotkanie braterskie i pełnej 
komunii. Wszyscy uczestniczy 
doświadczyli ducha rodziny. 

Wywiad z o. Ferdinando Pentrella OSJ

Wywiad z o. Ferdinando Pentrella OSJ,
nauczycielem historii i starożytnego 

języka, wieloletnim nauczycielem instytutów 
kościelnych i państwowych 

Jak u ojca narodziła się pasja do studiowa-
nia historii? 
Zaintersowanie do historii, języka łacińskiego 
miałem już w Liceum, i później kiedy uczęszczałem 
na początku lat 70 na Uniwersytet w Mediolanie, 
gdzie wybrałem kierunek Literatury Klasycznej. Był 
to znany wydział. Moimi profesorami byli Marta 
Sordi, która wykładała starożytną Grecję i Rzym, i 
Ezio Franceschini dla średniowiecza. Ale mogłem 
również uczestniczyć wykładach młodego Raniero 
Cantalamessa i Pietro Scoppola. Kto interesuję się 
historią zna znaczenie tych nazwisk.
Owi wykładowcy pomogli mi zrozumieć nie tylko 
o ważności historii w codziennym życiu ale również 
znaczenie i motywy osób i wydarzeń, które zawsze 
mają jakieś większe przeznaczenie. Nie bez przycz-
yny mówi się, że historia jest nauczycielką: “historia 

magistra vitae”.  
Zainteresowanie wzrosło kiedy rozpocząłem studia 
specjalistyczne w dziedzinie nauczania, oraz w 
ciągu nauczania przez 35 lat w Liceum Klasycznym. 
Jako przedmiot wybrałem j. łaciński i grecki jako 
język, cywilizację i kulturę; ale kontekstu history-
cznego nie można byłoby pominąć. Pomyślmy o 
wciąż aktualnych konsekwencjach wpływach kultu-
ry greckiej i łacińskiej, pogańskiej i chrześcijańskiej. 
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Czy ojciec czyta dużo? Jacy autorzy mieli na-
jwiększy wpływ? 
Szczerze mówiąc, nawet kiedy miałem wiele 
obowiązków nie tylko związanych z nauczaniem, 
starałem się przeznaczyć na czytanie 2 godziny dzi-
ennie. Zachęcałem do tego również moich uczniów. 
Jeśli ktoś chce uda mu się. Obecnie nawet poświęcaj 
nieco więcej czasu. 
Interesuje mnie każdy gatunek literatury, trochę 
mniej literatura naukowa i matematyczna. Myślę, że 
każdy z nas ma wrodzoną “ciekowość” i że słusznie 
podążamy za tym w sensie pozytywnym. 
Pisarze to przede wszystkim 
włoscy lub przetłumaczeni 
na włoski. Znam tylko język 
francuski. Wśród współcz-
esnych pisarzy podam jedy-
nie kilka przykładów. Nasi 
to Andrea Riccardi, Marco 
Impagliazzo, Giovanni Ma-
ria Vian, Sergio Zaninelli, 
jak również Franco Cardini, 
Paolo Mieli, Ernesto Galli 
della Loggia, Oriana Falla-
ci, Massimo Bontempelli, 
Piero Cruciani.

Ostatnio wyszedł w 
naszym Zgromadzeniu 
tom poświęcony historii 
naszego Zgromadzenia podczas ostatniej II 
wojny światowej  (1939-1945).
Intencją było kontynuowanie historii Zgro-
madzenia napisanej przez o. Severino Dalmaso. 
Po dziełach ks. Cortona, o. Luigi Mori, o. Savi-
no Vivaldi i innych współbraci w końcu nasze 
Zgromadzenie posiada historię w chronolog-
iczną. 
Metoda tutaj jest analityczna.
Podobnie jak w przypadku wszystkich dzieł his-
torycznych, czytając ich ponownie po publikacji 
i z perspektywy czasu, dany tom zasługuję na 
dalsze wzbogacenie lub pogłębienie w wydarze-
niach, w osobach. Zostawmy innym możliwość 
zrobienia tego. 
Uwagi są ważne, ponieważ mają charakter 
poglądowy i orientacyjny w celu zwiększenia 
lepszej wiedzy i rozwoju.
Innym ciekawym elementem jest wstawienie 
pod koniec każdego rozdziału proces Sprawy 

beatyfikacji Założyciela św. Józefa Marello. 
Z pewnością nie jest to romans lub do przec-
zytania natychmiastowego. Również ten tom, 
jak każda książka historyczna, potrzebuję dysk-
usji i zainteresowania. 
Zacytuję najważniejsze wydarzenia, które 
obejmuje tom: Wizytacja Apostolska w 
Zgromadzeniu (1936-1941); Dom w Nuoro; 
ukończenie Sanktuarium św. Józefa przy Domu 
macierzystym w Asti; Koło Misyjne kleryków 
teologii w domu Asti, iskra wielu misjonarzy; 

liczne święcenia kapłańskie; Kole-
gium Fulgor ze szkołą dla młodych 
z Asti; Dom Carbonara i Cano-
sa di Puglia, które wydały wielu 
kapłanów; tragiczna śmierć o. Eligio 
Bortolotti i we Włoszech i o. Vin-
cenzo Prandi i o. Antonio Fanchini 
na Filipinach, oprócz wielu strat 
współbraci z powodowanej przez 
gruźlicę; początek dzieła w Medio-
lanie. .
Mimo tragedii wojny, we Włoszech 
byl widoczny rozwój. O tym nie 
można powiedzieć o Misjach. Coś 
się dzieje w Pensylwanii i Kalifornii 
prawie nic na Filipinach i Brazylii. 
Jednakże wszędzie współbracia 

żyją i pracują heroicznie. 

Czy można trochę przybliżyć treść tomu?
Opowieść historyczna, ustna lub pisana, nie może 
być traktowana jako jakaś historia przeszłości w 
formie ucieczki od teraźniejszości lub rekompensa-
ta za niepewną lub brakującą przeszłość. 
Konkretnie dla nas historia Zgromadzenia ma być 
przede wszystkim poznaniem ludzi i wydarzenia, 
które ucieleśniały duchowe dziedzictwo (duchow-
ość i charyzmat) naszego instytutu zakonnego dla 
Kościoła i dla świata. Dotyczy to tych, np.: jak ja 
w podeszłym wieku, znali niektórych współbraci 
pierwszej generacji. Ale ważne jest to również dla 
pozostałych współbraci. 
Oprócz tego w tym tomie ukazuje się na nowo i 
potwierdza się naszych podstawowych zasad: kon-
sekracji zakonnej, “troski o sprawy Jezusa”, naślad-
owanie św. Józefa, miłość do Kościoła i człowieka, 
apostolat, duszpasterstwo młodzieżowe. Tak więc 
mówi się o naszym “prioprium”, synów św. Józefa 
Marello, jako odpowiedź nadziei i zaangażowania 
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stawiania czoła “wyznaniom chwili obecnej”. 
Prawdziwe jest łacińskie przysłowie “Habent sua 
fata libelli” (również małe książki mają swoje 
przeznaczenie), o ileż bardziej cel książek takich jak 
ta istnieje i jest aktualna! Potrzeba to odkryć osobiś-
cie. 
Dlatego też, pozwolę sobie na małą dygresję, 
chciałbym aby każdy dom w naszym Zgromadzeniu 
we Włoszech i na zewnątrz posiadał swoista bibli-
otekę naszych książek nie tylko Reguły ale również 
książki historyczne. Obecnie wszystkie są w języku 
włoskim, ważne jest tłumaczenie na własne języki. 
Też każdy dom powinien mieć swoją kronikę domu. 

Co można powiedzieć o następnym tomie?
Jest w przygotowaniu. Obejmuje czas od 1946 do 
1958. 
Wybrałem rok 1958 jako datę zamknie]ęcia z 
różnych motywów. Tutaj przedstawię jedną.                                                                                                  
Na płaszczyźnie kościelnej, 9 października 1958 
umiera Pius XII i 25 został wybrany Jan XXIII. 
Rozpoczyna się nowa wizja i zmiana mental-
ności i życia naszego Kościoła Katolickiego.                                                                                                                                    
           
Na płaszczyźnie politycznej, w Rosji Nikita 
Kruszczow, następca Stalina w 1953, uspakajał 
Zachód i poszukiwał kontrowersyjnego i niejed-
noznacznego podejścia, najpierw z historią “desta-
linizacji” a później “z pokojem współistniejącym”, 
który zaowocował wizytą w USA 15 września 1959.
Na płaszczyźnie socjalno-ekonomicznej, pod koniec 
lat ’50 w Europie i świecie zachodnim zakończyła 
się powojenna odbudowa i rozpoczął się cud gosp-

odarczy w latach 60-70. 
Na płaszczyźnie Zgromadzenia, od 4 do 9 sierpnia 
1958 odbyła się 7° Kapituła Generalna i rozpoczęci-
em nowego roku szkolnego 1959-1960 została 
przeniesiono Kuria Generalna i Studentat do Rzy-
mu na ul. Boccea. I tak rozpoczęła się nowy rozdział 
rządzenia i życia dla Zgromadzenia we Włoszech i 
świecie.  
Obecnie jestem w roku 1954 i jeśli Bóg po-
zwoli, następny tom wyjdzie za 2 lata.

Z Pobożnego Stowarzyszenie Współpracowników Józefitów do 
Rodziny Józeficko Marelliańskiej

W lipcu br., Zgromadzenie będzie obcho-
dziło 100 rocznicę rozpoczęcia pierwszej 

Kapituły generalnej która miała miejsce w 
domu macierzystym w Asti. Wydarzenie to jest 
szczególnie ważne dla wszystkich Oblatów i ich 
współpracowników świeckich, ponieważ był to 
początek długiej historii bliskiej współpracy. 
Warto również przypomnieć, że podczas Ka-
pituły postanowiono rozpoczęcie wydawania 
czasopisma Joseph, i konstrukcji Sanktuarium 
św. Józefa przy domu macierzystym w Astie 
jak również ojcowie kapitularni stworzenia 
stowarzyszenia wiernych świeckich pod nazwą 

Pobożne Zjednoczenie Współpracowników 
Józefickich. 
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Kilka miesięcy po Kapitule, przełożony generalny 
ks. Pietro Bianco, wydał dekret, że w dniu 17 listo-
pada 1921 z aprobacją biskupa Asti powstało Sto-
warzyszenie. W statusie Stowarzyszenia jako naturę 
i cel podano: “Pomagać we wszystkich dziełach 

pobożności jakie pracuję Zgromadzenie św. Józefa, 
promując rozwój oratorium i centra rekreacyjne, 
wspierani w szkołach katechizmu i religii, pomagać 
biednej młodzieży, która pragnie wstąpić na drogę 
powołania kapłańskiego, wspomagać misję ze-
wnętrzne i popierać dobrą książkę, pomagać si-
erotom i ludziom w podeszłym wieku, generalnie 
rozszerzać pobożność do św. Józefa i dawać świa-
dectwo swojego życia chrześcijańskiego”. (Dalmaso, 
Historia Zgromadzenia od 1921 do 1940, str. 572). 
Czasopismo Joseph, w swoim pierwszym 
roku publikacji w 1922, opisywał rolę 
Współpracowników Józefickich w misji 
Oblatów św. Józefa poprzez obraz z 
bitwy: “W każdej dobrej zorganizowanej 
armii, jedna strona idzie do walki a 
druga strona czeka na zaopatrzenie. Tak 
samo ta młoda armia józefitów, podczas 
gdy zakonnicy Zgromadzenia św. Józefa, 
którzy uczynili świata wewnętrznego 
swoją ojczyzną i nie szczędzą wysiłków 
w celu zbawienia dusz, współpracownicy 
józeficy wspomagają poprzez modlitwę 
i pomagają również materialnie wysiłki 
tych pierwszych” (Joseph, marzec 1922).
Z pierwszych sprawozdań dotyczących 
Stowarzyszenia można wyczytać, że siłą 
łączącą pierwszej generacji Oblatów ze świeckimi 
współpracownikami był wspólna gorliwość ucz-
estnictwa w misji ewangelistycznej Kościoła. Swój 
wzrost liczebny Zgromadzenia i rozwój misji czy 

to we Włoszech czy na zewnątrz nie mógłby sie 
dokonać bez oparcia duchowego i materialnego 
współpracowników świeckich. Jest to niezaprzeczal-
ny fakt, który był prawdziwy wcześniej i wciąż jest 
aktualny. To z wiernych świeckich rodzą się powoła-

nia zakonne i razem ze świeckimi Oblaci 
zakonnicy pracują na ich misji w Kościele 
nie tylko jako przedmioty lecz przede 
wszystkim jako współpracownicy.  
W następstwie zmian, które dokonały 
się po Soborze Watykańskim II z obrazu 
Kościoła hierarchicznego w obraz 
Kościoła jako ludu Bożego lub różnych 
modelów stawania się doskonałymi to 
wspólnego powołania do świętości dla 
wszystkich, wśród naszych świeckich 
współpracowników wzrasta również 
pragnienie głębszego dzielenia się 
duchowością józeficko marelliańską jako 
drogi ich wzrostu świętości.  Pragnienie 
to było coraz bardziej widoczne po 

kanonizacji naszego Założyciela św. Józefa Marello, 
otwierając drogę poprzez 5 kongresów międzynar-
odowych dla świeckich józeficko marelliańskich, 
które odbyły sie w ostatnich latach.  
Seria międzynarodowych spotkań z naszymi 
współpracownikami umożliwiła Zgromadzeniu 
przemyśleć na nowo swoje relacje z nimi, od sym-
patyków i współpracowników ich misji do współod-
powiedzialnych we wspólnej drodze do świętości. 
Sprawili również, że Zgromadzenie poszerzyło 

swoje rozumienie rodziny Marello, która nie ma sie 
odnosić tylko do rodziny zakonnej kapłanów i braci 
Oblatów, ale musi obejmować również nasze siostry 
zakonne Oblatki i współpracowników świeckich, 
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którzy uczestniczą w bogactwie tej samej duchow-
ości stworzonej przez naszego założyciela św. Józefa 
Marello.  
Uchwała nr 8 XVII Kapituły generalnej Zgro-
madzenia odpowiednio usankcjonowała to nowe 
rozumienie relacji miedzy wszystkimi synami i 
córkami Marello tymi słowami: “Osoby świeckie 
Józeficko marelliańśkie razem z Oblatami, Oblat-
kami św. Józefa, tworzą ‘Rodzinę Józeficko Marel-
liańską’.  Niedawno podjęto kolejny krok w strone 
integracji całego ruchu osób świeckich  tworząc 
jedna Rodzinę Józeficko Marelliańską poprzez 
stworzenie “Karty Komunii” dla Wiernych Józeficko 
Marelliańskich.  Jest to instrument, aby zjednoczyć 

wszystkich współpracowników na całym świecie 
i wprowadzenie ich do wspólnej komunii w tej 
wielkiej rodziny Marello, która podążą w stronę 
pełnego życia, dzieląc się tą samą duchowością i 
angażując się ta samą misją Kościoła. 
Rzeczywiście, po 100 latach, można powiedzieć 
że relację miedzy zakonnikami Oblatami a ich 
partnerami świeckimi zatoczył zamknięty krąg, 
od Pobożnego Stowarzyszenia współpracowników 
Józefickich do Rodziny Józeficko Marelliańskiej, od 
wspólnej gorliwości misyjnej do pragnienia bycia 
jedną głęboką komunią.  . 

Siedmiu wstąpiło do Nowicjatu, 
pięciu jest nowych profesów

Filipiny: Wieczorem 25 maja 2021, 7 postulantów:. Rodel C. Acusar, Mario D. Esguerra,. 
Arvin T. Fontanilla, Giovanni M. LaguraChristian E. Paguio, Emerson H. Patulot i. Ger-

ald Jhon T. Tuvilla. Zostali przyjęci do Nowicjatu Prowincji. 
Odbyli swój postulant przy South City 
Homes, w mieście Biñan, Laguna pod opieką 
Dyrektora o. Alfie Polistico, OSJ. Do Nowic-
jatu przyjął Prowincjał o.  Jayson DC. Endaya, 
OSJ i zostali powierzeni Mistrzowi Nowicjatu 
o.  Randy De La Rosa, OSJ. 
Następnego dnia Prowincjał przyjął od 5 
współbraci pierwsze ślubu zakonne. Oto 
oni: fr. Marvin A. Geron, OSJ, fr. Joshwin R. 
Isidro, OSJ, fr. Roden Deus R. Landicho, OSJ, 
fr. Paul Justin F. Sombero, OSJ i fr. Marvick S. 

Vargas, OSJ. Swoje śluby złożyli 
na ręce Prowincjała, w obecności 
Współbraci i ich rodzin. 
Po ślubach przenieśli się do 
domu Profesów Juniores w Ama-
deo, Cavite, aby rozpocząć swoje 
studia teologiczne.  
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Otwarcie misji w Maranhão

Maranhão, Brazylia – Prowincja brazyli-
jska, po długim i głębokim rozezna-

niu, słuchaniu , dialogu i podjęcia decyzji, 
postanowiła przed Bogiem a także przed 
swoimi współbraćmi i razem z biskupa-
mi gdzie pracują, szukając aby być wierni 
charyzmatowi Założyciela,  przed Bogiem 
oddały trzy parafie gdzie jest wystarczająca 
ilość kapłanów diecezjalnych i otworzyły 
dwie parafię w diecezjach bez duchownych 
w części północno-wschodniej Brazylii w 
mieście Paulo Ramos i Colinas, które wcho-
dzą do stanu Maranhão.
Sześciu współbraci: 4 Kaplanów i dwóch 
braci, rozpoczęło swoją pracę w połowie 
lutego tego roku. W parafii Niepokalanej 

Poczęcia NMP w mieście Paulo Ramos, 
diecezji Bacabal, zostali posłani o. Nelson 
Federovicz, o. Mário Guinzoni i br. Renaildo 
de Jesus Libanio, którzy otzrymali dekret 
od Biskupa 11 lutego. W parafii Matki Bożej 
Pocieszenia w mieście  Colinas, diecezji 
Caxias, zostali posłani o. Geraldo Soares de 
Alvarenga, o. EdsonIkeda i br. Antonio Bar-
bosa Soares, którzy otrzymali swój dekret 13 
lutego.
W dwóch parafiach nasi współbracia posłu-
gują 100 wspólnotom w 4 miastach. Jest to 
konkretny gest naszej prowincji w celu po-
mocy diecezjom, które potrzebują pomocy 
w dziele ewangelizacji i dają nam nowe pole 
działania misyjnego i powołaniowego.
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30° ROCZNICA PRZYBYCIA 30° ROCZNICA PRZYBYCIA 
OBLATÓW DO NIGERII I ŚWIĘCENIA OBLATÓW DO NIGERII I ŚWIĘCENIA 

KAPŁAŃSKIE/DIAKONATU WSPÓŁBRACI.KAPŁAŃSKIE/DIAKONATU WSPÓŁBRACI.

Nigerii : W atmosferze radości i dzięk-
czynienia Oblaci św. Józefa w Nigerii 

obchodzili swoje 30 lecie bycia na ziemi 
nigeryjskiej. Z tej okazji dziękowali Bogu 
również za nowe powołania: święcenia di-
akonatu i kapłańskie 14 współbraci. Święceń 
dokonał Kardynał John Onaiyekan, emery-
towany arcybiskup Abuja. Uroczystości od-
były się 20 marca 2021 w kościele św. Piotra 
i Pawła w Lagos.
Wszyscy przyjmujący święcenia byli ra-
dośni, dumni lekko zestresowani, uroczyście 
nieśli w swoich dłoniach szaty, które otrzy-
maja podczas święceń. Diakonami zostali: 
dk. Patrick Adejumo, OSJ, dk. BarnabasA-
demu, OSJ, dk. Moses Ojobo, OSJ, dk. Ger-
ald Okoye, OSJ, dk. Dennis Ujomu, OSJ a 
święcenia kapłańskie otrzymali następujący 
diakoni: JeffereyAkhalu, OSJ, CephasAsom, 
OSJ, BenedictChukwuemeka, OSJ, Peter 
Famodimu, OSJ, Dennis Iorkumbor, OSJ, 
Anthony Okem, OSJ, Stephen Okoh, OSJ, 
Simon Ordam, OSJ, BonaventureUkwueze, 
OSJ.
Czuło się atmosferę radości i dziękczynienie. 
Wszyscy kandydaci odpowiedzieli: Jestem! 
Wypowiadali to z wiarą i zaufaniem. Po Ew-

angelii kandydatów do święceń przedstawił 
prowincjał o. Ethelbert Arua, OSJ, i zapewnił 
że wszyscy są godni przyjąć swoje święcenia.
Podczas homilii kardynał po ojcowsku 
ostrzegał nowo święconych  o krokach 
jakie maja podejmować w swoim życiu i o 
odpowiedzialności jaką otrzymują, ale nie 
winni czuć się zmęczeni: Lud Boży chętnie 
wspiera ich w swoich obowiązkach. Przypo-
mniał im ich misję w Chrystusie i ważność 
refleksji i naśladowania życia Chrystusa w 
ich posłudze. Zachęcał ich do wytrwałości w 
powołaniu i trwaniu zawsze blisko Boga.
Za święcenie podziękował Prowincjał o.. 
Ethelbert Arua. Podziękował wszystkim 
obecnym i współpracowników za ich wkład 
w nowo wyświęconych. Podkreślił, że obec-
nie Prowincja posiada 5 diakonów i 58 
kapłanów i podziękował kardynałowi i rodz-
inom nowo wyświęconych. 
 Po Mszy  św, odbyła się krótkie spotkanie z 
nowo wyświęconymi kapłanami z ich rodzi-
nami. W ten sposób mogli prosić o pierwsze 
błogosławieństwo neoprezbiterów dla rodzin 
i przyjaciół.
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Rozpoczęcie postulatu w Nigerii

Nigerii: 21 marca 2021 odbyło się 
uroczyste przyjęcie do postulantu dla 

Prowincji z Nigerii. 
Ceremonii przewod-
niczył Prowincjał o. 
Ethelbert Arua, OSJ, 
który przyjął do postu-
lantu 9 kandydatów, oto 
oni: Abugu Victor, Achi 
Nathan, Adekoya Em-
manuel, Akinlade Paul, 
Banwuna Augustine, 
Kenliho Andrew, Okubi 
George, Omale Matthew 
e Otukpu Promise. Po 

modlitwie Prefekt Dyscypliny o. Cosmas 
Udoekpo, OSJ) przedstawił kandydatów 
Prowincjałowi, który wręczył medalik 
jako znak rozpoczynający oficjalnie drogę 
formacji  jako postulanci Oblatów św. 
Józefa.
Podczas homilii Prowincjał przypominał 
czym jest postulant i czego wymaga się 
w tym okresie od kandydatów. Przypo-
mniał, że rozpoczynają etap w którym 
JA, MOJE, MNIE zastępuję MY, NASZE, 
NAS. I celem tego przygotowania jest 
rozpoczęcie kanonicznie Nowicjat..

Na zakończenie Prowincjał życzył wytr-
wałości w ich drodze formacji.  

Wielka radość w Peru

Peru: W roku, który jest poświęco-
ny św. Józefowi, Opiekunowi 

Zbawiciela, spoglądamy z nadzieja 
na rozwój córek Oblatek św. Józe-
fa. Rzeczywiście w sobotę 13 mar-
ca obchodziły siostry Oblatki dar 
nowych powołań zakonnych. Podczas 
mszy św. zostały przyjęte do Nowicja-
tu dwie postulantki Nelvia Contreras 
i Sheina Vera, w kaplicy wspólnoty 
“Pequeña Casa de San José” w Hua-
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chipa. Mszy przewodniczył o. Juan Villanue-
va - OSJ. We mszy 
św. uczestniczyły 
wszystkie siostry 
tworzące trzy wspól-
noty w Peru. 
Na zakończenie 
przełożona s. Liz 
Braco, OSJ zawierzyła 
nowicjuszki mistrzyni 
siostrze Verónica 
Requis, OSJ. W tym 
samym dniu Oblatki 
świętowały również 

przyjęcie do postulatu kandydatek: Yunia 
Gómez i Nayely Villanueva (urodzone w 
Pomabamba (Ancash).

Nowicjuszki i pos-
tulantki będą prow-
adzone przez swoja 
mistrzynię s. Veróni-
ca Requis Huamán 
– Osj. Proszą o mod-
litwę, aby wytrwały 
w swoim powołaniu 
zakonnym.

Nowicjuszki 
Sheina i Nelvia Postulanci 

Yunia i Nayely

MISJONARZ W BOLIWII– PERU
O. Giovanni Saglietti, OSJ

Peru: 6 maja 2021 powrócił do domu Ojca o. Giovanni Saglietti, 
ostatni członek pierwszej grupy misyjnej przybyłej z Włoch do 

Boliwii. Przebywał w klinice “Padre Luis Tezza de Lima” z powodu 
zapalenia płuc. Zmarł 6 maja w tym samym dniu w którym wy-
jeżdżał z Włoch na misję w 1948. Pan powołał go po jego 73 lata 
podróży misyjnej.
Ludność nazywała go z czułością “Padre Juanito”. Charakteryzował 
się, że był człowiekiem pełnym radości i entuzjazmu. Umiał przeka-
zać swój entuzjazm wszystkim, których spotykał. Kochał przyrodę.  
Był pszczelarzem: kochał troszczyć się o pszczoły i ule. Jego ulubi-
onym tematem były rozmowy o wszystkich gatunkach pszczół. Tak 
jak jego opiekun św. Jan apostoła, który umarł w starości, również 

o. Juanito żył długo (96 lat). Nauczał, że Bóg jest miłością, i że winniśmy żyć w miłości. Stasi 
współbracia nazywali go żartobliwie: “oblatem bez grzechu pierworodnego”.
Wyróżniał się również dyspozycyjnością w posłudze spowiedzi. Pomimo swojego wieku zawsze 
chciał koncelebrować Msze św. Nigdy nie potrzebował jakiegoś specjalnego jedzenia, ani też nigdy 
nie lubił aby był obsługiwany. Służył wiernie swoim współbraciom i wiernym. Każdy kto poznał 
jego lub z nim pracował nie zapomną nigdy jego dobroci i radości. Wierni z Włoch, Boliwii i Peru 
dziękują za Ojca Juanito i traktują go jako przykład “psalmu miłości”.
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POWRÓCILI DO DOMU OJCA
O.LUIS MANUEL LOPEZ RAMOS

Messico: 14 marca 2021 Prowincjał o. Salomón Castro, przesłał 
smutną wiadomość: “Z bólem z serca, ale pełen nadziei w miłosi-
erdzie Boże, informu-
ję, że nasz współbrat 
o. Luis Manuel López 
Ramos został w dniu 
dzisiejszy powołany 
do domu Ojca”.
Z szokiem i nie dowi-
erzaniem przyjęliśmy 

wiadomość, że nasz brat w kapłaństwie zakończył 
już swoja misję na ziemi. My którzy go znaliśmy, 
zapewniamy, że troszczył się o lud mu powierzony. Po 
raz kolejny przekonaliśmy się, że śmierć przekracza 
rasę, wiek, po prostu przychodzi. Polecajmy duszę 
naszego brata o. Luis Manuel López Ramos miłosierd-
ziu Bożemu.

Święto św. Józefa

Messico :19 marca w naszych wspólnotach obchodziliśmy w sposób uroczysty święto naszego patrona 
św. Józefa. Ukazywaliśmy go jako nasz przykład realizowania naszego powołania i zawierzenie Bożej 

Opatrzności.  Powierzaliśmy mu wszystkie nasze sprawy i prosiliśmy, aby dodawał sił w trosce o sprawy 
Chrystusa na jego wzór.
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Kapłan i diakon w roku św. Józefa

Boliwii: 15 maja odbyły się święcenia kapłańskie i diakonatu w 
Boliwii. Ceremonia odbywała się w/g przepisów sanitarnych, 

dlatego też uczestników tej ceremonii było bardzo mało. Święce-
niom przewodniczył biskup Sergio. 
W swojej homilii dotknął najważniejszych tematów listu apostol-
skiego “Patris corde”. Wyróżnił św. 
Józefa w jego roku poświęconym. 
Zachęcał nowo święconych, aby 
nigdy nie czuli się sami, ponieważ 
należą do rodziny zakonnej. Józefici 
(oblaci) jak inni kapłani diecezjalni, 
żyją tak, jakby żyli ze swoimi rodzi-
nami. Zapewnił ich, że są częścią 
planu Bożego. Nie wybrał ich za 
zasługi, ale z czystej wdzięczności, 
aby szli i głosili Ewangelię wszystkim 
narodom. 

Przypomniał o. Leonardo, że chociaż został księdzem nie przestaje 
być diakonem czyli tym, który służy innym. Zakończył swoją hom-
ilię obietnicą, że będzie się modlił za nowo wyświęconych. 
Święcenia naszych współbraci w Boliwii w roku św. Józefa, były 
dodatkowym bodźcem dla naszej Delegacji boliwijskiej, aby zawierzyć wszystko Dobremu Bogu 
również ten trudny czas jaki przeżywamy.
Niech nasz Święty Patriarcha Św. Józef nadal błogosławi nam wieloma świętymi powołaniami w 
celu kontynuowania tutaj na ziemi dzieła jakie rozpoczął nasz święty Założyciel Józef Marello.

Pierwsza profesja i wstąpienie do Nowicjatu

Aluva, INDIE: 1 maja 2021 o godz. 11.00 nasi nowicjusze: Au-
gustin i Sham złożyli swoja pierwszą profesję zakonną w Zgro-

madzeniu Oblatów św. Józefa w/g Kon-
stytucji. Uroczystość odbyła się w Marello 
Home Alwaye, z limitem uczestników 
spowodowanych rozpowszechnieniem 
pandemii Covid-19. W tym samym dniu 

nasi postulanci: Pio,  Rony i Sinil wstąpili do Nowic-
jatu. 30 kwietnia naszych 16 profesów odnowili swoja 
profesję zakonną w Marello Home di Alwaye. We 
wszystkich ceremoniach przewodniczył Prowincjał o. 
Sebastian Jacobi OSJ.

Fr. Sham Fr. Augustin

Nowicjusze z o. AntonioNowicjusze z o. Antonio



Spotkanie współbraci z Polski

Npowicjuszki i postulantki z 
s. Verónica Requis, OSJ

Pierwsza profesja na Filipinach

Pierwsza profesja w Indiach

Święcenia kapłańskie i diakonatu w Ni-Święcenia kapłańskie i diakonatu w Ni-
geriigerii

O. Leandro Osj z Biskupem Sergio
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