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Po Roku św. Józefa...

Rok św. Józefa, który uroczyście kończymy 8 grudnia br., był rokiem łaski, pozwolił na 
nowo odkryć osobę która z “ojcowskim sercem pokochała Jezusa” (Patris corde) i tro-

szczy się o Kościół i wskazuje nam bezpieczną drogę świadectwa w prostocie. 
Nasze podziękowanie kieru-
jemy w stronę papieża Fran-
ciszka, który ogłosił ten szcze-
gólny rok, w celu, aby wszyscy 
znaleźli w Opiekunie Zbawiciela 
“orędownika, pośrednika i prze-
wodnika w sytuacjach trudnych”. 
W tych dniach nie brakowało 
również dni studiów, rekolekcji 
nawiązujących do teologii Św. 
Józefa a także czuwań modlite-
wnych i właściwych celebracji 
liturgicznych. W celu ubogacenia tego szczególnego roku przeprowadzono konkretne gesty 
solidarności wobec uchodźców północnej prowincji  Cabo Delgado w Mozambiku, konkret-
nymi inicjatywami, które miały na celu pomagać osobom najbardziej potrzebującymi zostały 
zrealizowane po trochę wszędzie. 
Za to wszystko dziękuje współbraciom, siostry oblatki i wiernym. 
Kończąc ten wyjątkowy rok z wdzięcznością, 8 grudnia rozpocznijmy od nowa z entuzjazmem 
w wypełnieniu misji powierzonej nam przez naszego Założyciela i starajmy się pielęgnować 
w naszych sercach wielkie miłości, które kierowały jego życiem: Jezusa i jego słowo, Maryja 
i wspólnota kościelna.

O. Jan Pelczarski Osj, Superior General
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Wspomnienia… 20 lat od kanonizacji 
św. Józefa Marello

Rok 2000 był rokiem jubileuszowym i w kalen-
darzu Stolicy Apostolskiej było wiele wydarzeń, 
które odbywały się w Rzymie. Również dla nas 
oblatów to rok Kapituły Generalnej, która miała 
miejsce w Rzymie na przełomie stycznia i lute-
go. 17 lutego ojcowie kapitularni uczestniczyli 
w Audiencji u ojca św. Jana Pawła II: w tym 
dniu była rocznica święceń biskupich Józefa 
Marello; 17 lutego 1889 w kościele ojców Kapu-
cynów w Rzymie. 
Najpiękniejszym dziedzictwem 
i zadaniem jakie zostawił o. 
Vito Calabrese wraz ze swoją 
Radą był proces kanonizacyjny 
naszego Założyciela, który był 
bardzo posunięty… i została 
ostatnia prosta. O. Mario Pa-
setti, jako Postulator poinfor-
mował co było zrobione i co 
jeszcze trzeba było zrobić… 
O. Severino Dalmaso w 1997 
roku opublikował biografię 
“Błogosławiony Józef Marello”. 
12 listopada 1999 Kongregacja 
do Spraw Świętych analizował 
dokumenty z procesu diecezjalnego z diecezji 
Huari, gdzie dokonał się cud w Peru 17 maja 
1998. 13 kwietnia 2000 Komisja Medyczna wy-
dała pozytywna opinię a 3 lipca to samo orzekła 
komisja teologiczna.  W tym dniu odwiedziłem 
współbraci z Peru i razem z wiernymi z Poma-
bamba uczestniczyłem w pielgrzymce do kapl-
icy poświęconej naszemu Założycielowi i gdzie 
dwa lata wcześniej dokonał się cud uzdrowienia 
dwoje dzieci Alfreda i Isila. Wraz z o. Alkonga 

odprawiłem Mszę św. w tej kaplicy i każdy z 
uczestników przeżywał wielką radość. 
Podczas gdy odbywałem moja pierwszą 
“wizytację” współbraci różnych Prowincji i Del-
egacji, o. Pasetti kontynuował Proces. Również 
pomagał w tym o. Vito Calabrese… 20 listopa-
da odbył się Zwyczajny Konsystorz Kardynałów, 
który pozytywnie przyjął relację z Procesu przy-
gotowaną przez arcybiskupa Cagliari Alberti 
Ottorino. Informację otrzymałem, kiedy byłem 
w Brazylii. 
W końcu 18 grudnia 2000 w obecności Ojca 
św. ogłoszono dekret kanonizacyjny i podano 
datę kanonizacji na 25 listopada 2001. W rzec-
zywistości były dwa terminy: maj lub listopad. 
Rada zaproponowała listopad, w celu godnego 
przygotowania się do tej uroczystości. 
2001 w całym Zgromadzeniu był poświęcony 
przygotowaniu duchowym i organizacyjnym do 
tego wydarzenia. Sugestie i propozycje spływały 
z całego świata, podczas gdy Kuria Generalna 
rozpoczęła przygotowanie wszystkich piel-

grzymów i gości, którzy chcieli 
przybyć na tą uroczystość. Był to 
czas pogłębiania świętości Marel-
lo i ukazania go jako daru dla 
całego Kościoła a w szczególnoś-
ci daru dla nas oblatów.
Dzięki pomocy w wydawnict-
wa Paulinów, została wydana 
książeczka “Złote myśli” o. 
Angelo Rainero, zredagowana 
przez o. Bronzini i Pasetti, zos-
tała również wydana książka pt 
“Wywiad z raju” o życiu Marello. 
Został przygotowany również 
specjalny numer Joseph redatto 

pod redakcją Angelo Montonati, który został 
rozdany wszystkim uczestnikom uroczystości. 
Również w różnych Prowincjach i Delegacjach 
wydano książki ukazujące świętość Marello. 
W październiku 2001 w Rzymie odbywał się 
Synod Biskupów, który jako temat miał posługę 
biskupa w dzisiejszym świecie a 27 październi-
ka na zakończenie Synodu papież Jan Paweł II 
podczas przemówienia ukazującego świętość 
biskupów stwierdził: “Za miesiąc będę miał ra-

O. Lino Mela, Osj
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dość ogłoszenia świętym Józefa Marello biskupa 
z Asti”. Za zgodą sekretariatu Synodu, każdy 
uczestnik potrzymał “Złote myśli”. 
24 listopada z udziałem licznych współbraci i 
wiernych, którzy przybyli już do Rzymu, spot-
kaliśmy się w auli Pawła VI, aby uczestniczył w 
wielkim wydarzeniu jakim było recital “Street 
light” Gen Rosso. Było to okazja również to 
przedstawienia nowego świętego, który właśnie 
w tym dniu w 1869 roku przybył do Rzymu, 
aby towarzyszyć swojemu biskupowi w Soborze 
Watykańskim I. I później opisywał je w liście do 
swoich przyjaciół jako dni pełne radości i wielu 
wzruszeń. 
25 w Uroczystość Chrystusa Króla był wzrusza-
jącym dniem: na fasadzie bazyliki św. Piotra 
był zawieszony obraz Józefa Marello, który 
wisiał pomiędzy nowymi świętymi: Św. Paula 
Montal Fornes, hiszpanka, założycielką sióstr 
Pijarek, Św. Francoise de Sales Aviat, francuska, 
założycielka Oblatek św. Franciszka Salezego i 
Św. Maria Crescentia Hoss, Niemka, tercjarka 
franciszkańska. 
Jest niemożliwością opowiadać o emocjach 
podczas tej uroczystości: niezatarte wspomnie-
nia dla tych, którzy mogli być obecni, w tym 
prawie 4 tys. Pielgrzymów którzy było z nami, 
aby wspólnie czcić nowego świętego z Włocha 
i z całego świata. Blisko ołtarza znajdował się 
relikwiarz: przygotowaliśmy trzy jednakowe: 

dwa znajdują się w katedrze w Asti i w Domu 
Macierzystym. Na ofiarowanie złożyliśmy obraz 
św. Rodziny. 
Na zakończenie Mszy św. przenieśliśmy się 
na plac na Anioł Pański i pojawiały się flagi, 
sztandary, które wskazywały pochodzenie grup. 
Przed wystąpieniem papieża grupy z Moretty i 
Alby dały spektakl flag i bander. Po skończonej 
uroczystości udaliśmy się na wspólny obiad, 
który miał miejsce na wielki holu parkingu Gi-
anicolo, było w sumie 1200 zaproszonych gości 
wraz z kardynałami i biskupami. Był to czas ra-
dości pośród różnych osób, które uczestniczyły 
w kanonizacji…
Poniedziałek 26 był dniem dziękczynienia, 
najpierw w Bazylice św. Piotra mszy przewod-
niczył Sekretarz Stanu kardynał Sodano a nas-
tępnie w auli Pawła VI spotkanie z papieżem. 
Zanim pojawił się papież grupa z Alby znów 
zaprezentowały swoje flagi i sztandary a później 
było pamiątkowe zdjęcie z papieżem.
Następnie była pielgrzymka po miejscach 
związanych z nowym świętym: Savona, Acqui 
i na koniec Asti, msza w katedrze i modlitwa 
przy grobie Założyciela, gdzie malarz Bogani 
przedstawia Marello pośród swoich współbraci, 
młodych, ludzi starszych i osób różnych kultur 
i ras, pośród których oblaci są wezwani real-
izować swoje powołanie.
o. Lino Mela, osj
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1921-2021
OD 100 LAT, OBECNOŚĆ WIERNYCH ŚWIECKICH JÓZEFICKO MAREL-

LIAŃSKICHDAW DOMU MACIERZYSTYM ASTI

Asti: “ Jest jedna duchowość w Kościele która nazywa się chrześcijańs-
ka, ale posiada wiele sposobów na życie jedną z nich jest duchowość 

świecka”.  Poprzez ten slogan, grupa wiernych świeckich Józeficko Marel-
liańskich przez wiele miesięcy spotykali się, aby kontynuować swoją drogę 
duchową wokół wspólnoty zakonnej w domu macierzystym w Asti. 13 
listopada w sanktuarium św. Józefa, po konferencji wygłoszonej przez 
Prowincjała o. Fiorenzo Cavallaro, odbyła się uroczysta Msza św., której 
przewodniczył Odpowiedzialny 

generalny za Świeckich o. Maxi Servilla.  Na zakończenie Mszy 
św., przy grobowcu św. Założyciela, 32 świeckich przeczytało 
akt zawierzenia św. Józefowi i odczytano “przyrzeczenie” troski 
o sprawy Jezusa poprzez naśladowanie św. Józefa. Oprócz tego 
“zobowiązują się dążyć do uświęcenia swojego życia żyjąc 
życiem chrześcijańskim, w konkretnych sytuacjach ich życia w 
łączności z braćmi i siostrami z Rodziny Józefickiej”.

25 LISTOPADA 2021…. 
20 lat po kanonizacji…….. Św. Józef Marello

“Upłynęło 8 lat, kiedy na placu w Asti ogłosiłem Błogosławionym waszego Założyciela, bisku-
pa Józefa Marello. Kolejny cudowny znak – uzdrowienie dwoje dzieci z Peru – dało możliwość 
wyniesienia go do chwały nieba i świętości…Poprzez tego nowego świętego, Kościół wskazuje i 
wzywa nas do “wysokiego standardu życia” chrześcijańskiego to świętości. Świętość, która nie 
wzywa do wielkich i wyjątkowych zadać lecz do życia na sposób nadzwyczajny w sprawach codzi-
ennych. Powracając do waszych codziennych spraw zróbcie z tego nauczania swój skarb”.
                                                                                      (z przemówienia św. Jana Pawła II 26 listopada 2001)

25 listopada w sanktuarium św. Józefa 
w Asti, chcieliśmy w sposób uroczysty 
obchodzić rocznicę kanonizacji nasze-
go Założyciela poprzez Mszę św. której 
przewodniczył Prowincjał i byli obecni 
współbracia jak również świeccy, nasi 
przyjaciele Sanktuarium. 
Kazanie wygłosił o. Lino Mela, który w 
tym czasie był przełożonym generalnym 
i przypomniał najważniejsze momen-
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ty tego wielkiego wydarzenia. Św. Józef 
Marello przypomina każdemu z nas, że 
nie ma większej świętości niż ta, która 
pozostawia miejsce na działanie Boga. 
“Całkowita zgodność z planami Boży-
mi; oto doskonały sposób na osiągnięcie 
perfekcji”.

Wizyta Przełożonego Generalnego

Peru:W roku w którym przeżywamy rok św. Józefa mieliśmy ra-
dość spotkać się z naszym Przełożonym Generalnym.

Ojciec Jan odbywał wizytację kanoniczną w Brazylii, podczas której 
poinformował nas, że będzie pośród nas od 5 do 18 października. 
Ojciec Jan odwiedził 
niektóre nasze wspólnoty 
te które znajdują się na-
jbliżej Limy jak również 
“nowy dom misyjny” w 

Arequipa. Podczas jego wizyty odbyły się również dwa spotkania 
formacyjne jedno w Chimbote, drugie w “domu formacyjnym” w 
Huachipa. Tematem spotkanie był “Ustedes son la luz del mundo” 
– “Wy jesteście światłem świata”.

Prymicyjna Msza
O. Wilmer Carranza, OSJ

Peru: 23 stycznia tego roku Pan obdarzył nas dwoma kapłanami. 
Wspominamy święcenia o. Wilmer.

19 października razem z niektórymi kapłanami o. Wilmer udał się 
do rodzinnej miejscowoś-
ci, aby tam odprawić Mszę 
prymicyjną. Z tego pow-
odu rodzina, przyjaciele i 
najbliżsi przeżywali wielką 
radość.  Celebracja odby-
wała się w pomieszczeniach kolegium gdzie o. Wolman studiował. Po 
Mszy św rodzina zorganizował tradycyjny obiad zwany “elcuyfritoy 
queso con papa” .
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KONGRES LATYNOAMERYKAŃSKIE
Młodzi mówią o św. Józefie

Peru: 19 września 
w Peru pod  

hasłem “Qué-
feamigos, quéfe!” 
(“Przyjaciele wiary! 
Wiary!) został zor-
ganizowany kongres 
na temat św. Józefa, 
przygotowany przez 
duszpasterstwo 
młodzieżowe. Uczestniczyło wielu ludzi młodych z różnych 

miast. Było to piękne doświadczenie poznania młodzieży Oblackiej i dzielenie się wspólnie naszym chary-
zmatem Józeficko Marelliańskim.

Wywiad z panią María Lourdes Elizondo Cruz, 
Prezydentem SLJM – Prowincja Meksyk

1) Jako osoby świeckie, jak przyjęliście rozpoczęcie Roku św. Józefa
Dar ten przyjęliśmy z wielką radością. Dar który dał papież Franciszek całemu Kościołowi, aby 
przeżywał w sposób szczególny wpatrując się w postać św. Józefa. Właśnie w momencie kiedy w 
Zgromadzeniu Oblatów św. Józefa kończył się rok poświęcony temu świętemu. Te dwa wydarzenie 
dały nam osobom świeckim impuls do pogłębienia refleksji na temat naszego świętego. To doświ-
adczenie wiary pomogło nam w dawaniu świadectwa przez te dwa lata jakie doświadczyli poprzez 
bliskość do tego świętego. 

2) Jakie rzeczy zrealizowaliście jako osoby świeckie w tym Roku św. Józefa?
W tym roku razem z Oblatami św. Józefa – Prowincji “NuestraSeñora de Guadalupe” dedykowal-
iśmy obraz św. Józefa “nienarodzonym dzieciom”. Obraz ten przedstawimy na zakończenie Roku 
a więc 8 grudnia. Następnie rozpoczęliśmy następujące inicjatywy: duszpasterstwo wobec aborcji, 
dzień skupienia dla kobiet który dokonały aborcji i dla mężczyzn, którzy pozwolili na to (Duszpas-
terstwo po aborcji).

3) Czy wasza wiara i wasze dzieła mają na celu utrwalenia cnót moralnych i społecznych na wzór 
św. Józefa?
Wznowiliśmy wezwanie do św. Józefa skierowane do 
“nienarodzonych dzieci” ta inicjatywa jest już obec-
na w Kalifornii. Ojcostwo to znacznie więcej niż stan 
błogosławiony u kobiety. Pomyślmy o św. Józefie, który 
nie rodząc, stał się najlepszym ojcem. I teraz pod jego 
Uniwersalnym Patronatem jest najbardziej odpowiedni 
do strzeżenie “nienarodzonych dzieci”. Uznajemy to co 
było powiedziane o św. Józefie, stąd nasza prośba aby 
chronił dzieci. Rozpowszechniamy jego cnoty jako Panią. María Lourdes Elizondo Cruz and 

Pan. Gerardo Ramirez García
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kochającego ojca, męża, opiekuna, mistrza, pra-
cownika, człowieka wiary i posłuszeństwa, ojca 
o wielkiej twórczej odwadze a przede wszystkim 
Człowieka, który umiał żyć w ciszy. 

4) Czujecie się misjonarzami św. Józefa w życiu 
codziennym? 
Naszą misją jest poznanie cnót św. Józefa, 
przyjęcie ich w naszym życiu i bycia świadkami. 
Jesteśmy robotnikami w Kościele, zawsze ot-
warci na Bożą Opatrzność. To jest nauczanie św. 

Założyciela Józefa Marello. 

5)  Jakie wartości możemy przekazać ludziom 
młodym, aby byli w przyszłości protagonistami, 
którzy podążają śladami św. Józefa? 
Przynależność do Kościoła i duszpasterstwo w 
naszych wspólnotach w celu rozwijania wiary. Ta 
wiara bardzo prosta, ale całkowita i bez warunków, 
które pokazał nam św. Józef poprzez swoje 
pokorne i ciche życie.

Rozpoczęcie Nowicjatu

Nigeria:Na chwałę Bożą, 8 września 2021, 
dziewięć postulantów rozpoczęło kanonicznie 

nowicjat. Był to wielki dzień dla całej Prowincji, 
ponieważ jest to największa grupa, która rozpoczy-
na Nowicjat w historii 
Prowincji to znak, 
że Bóg błogosła-
wi. Prowincjał o. 
Ethelbert Arua, osj 
zaprosił nowicjuszy 
do poznania reguły 
Zgromadzenia w 
ten sposób wejdą na 
drogę doskonałości. 
Ceremonia przyjęcia 
miała miejsce w gro-
cie domu Nowicjaty 

w Obada-Oko, diecezji Abeokuta. Mistrz nowicjatu 
o. BonaventureAshibi, osj wyraził swoją akceptację 
towarzyszenia nowicjuszom i pomoc w poznawaniu 
ich drogi powołania, jednocześnie dziękując wszyst-

kim obecnym 
za przybycie i 
uczestnictwo w 
tej uroczystości. 
Byli obecni inni 
Oblaci kapłani z 
różnych parafii, 
siostry zakonne, 
niektórzy 
seminarzyści z 
teologii (profesi 
czasowi). 

Nigeria: Saint Joseph CatholicSecondary 
School stała się PIERWSZĄ w archidiecez-

ji. 
Rok św. Józefa wszedł w skład programu szkół w 

archidiecezji Ibadan, gdzie wszystkie katolickie 
szkoły średnie poprzez katechezy poznawały 
postać św. Józefa.
 Był to pomysł St Joseph CatholicSecondary 
School, di Opere, Ibadan, we współpracy z 
Kierownictwem Edukacji Religijnej archidiecez-
ji Ibadam. 10 listopada 2021 odbył się finał, 
który odbył się w domu formacyjnym Oblatów 
św. Józefa w Opere, gdzie 8 finalistów rywal-
izowało o puchar Saint Joseph CatholicSecond-
ary School di Opere, Ibadan (zarządzana przez 
Oblatów św. Józefa).
Uroczystość rozpoczęła się o 9:45 z nabożeńst-
wem do św. Józefa, po niej rozpoczęła się Msza 
św.. Przewodniczył mszy o. ClementEmer-
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ue  a kazanie wygłosił o. Michael Orvainya, osj ukazując wielkość św. Józefa i aktualność jego 
przesłania dzisiaj. Mszy uczestniczyli rektor domu formacyjnego oblackiego o. Peter Jirgba, osj, 
dyrektor szkół oblackich o. Francis Afola-
bi, osj, kapłani jak również były obecne 
siostry, które pracują w szkołach reprezen-
towanych przez finalistów. 
Podziękowania dla o. Francis Afolabi, osj 
i całego team za przygotowanie tej nie-
zwykłej uroczystości. To wielki sukces, że 
jesteśmy pierwsi w archidiecezji. Oczeku-
jemy innych zwycięstw naszej szkoły Saint 
Joseph CatholicSecondary School. Niech 
żyję św. Józef… Niech żyję…

Nigeria: Ludu kapłański, ludy proroczy, ludu 
Boży śpiewaj swemu Bogu. Był to dzień 

radości, dziękczynienia za życie prowincji w Ni-
gerii a także wszystkich tych, którzy przyjmow-
ali święcenia i ich rodzin. 
Prowincja przeżywała drugie święcenia 
kapłańskie w tym roku. Pierwsze święcenia 
miało miejsce 20 marca 2021 w parafii św. Pi-
otra i Pawła w Oke-Afa, Lagos. Drugie święce-
nia miało miejsce 9 października w parafii św. 
Mari w Ire-Akari Isolo, Lagos, pięciu diakonów 
oblatów - Patrick Adejumo, BarnabasAdemu, 
Moses Ojobo, Gerald Okoye, Dennis Ujomu – 
otrzymało święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Peter Okpaleke, biskupa z diecezji Ekwulobia. 

W swoim kazaniu biskup zachęcał kandydatów 
do pełnej świadomości misji Chrystusa. Misja 
Chrystusa składa się życia pełnego posłusze-
ństwa. Posłuszeństwo władzy, posłuszeństwo 
temu, który jest wyżej niż ty. Kapłaństwo nie 
jest drogą do osiągnięcia życia w luksusie, za 
bezużyteczny wyświetlacz i coś podobnego. 
Kaznodzieja prosił, aby zawsze byli wierni mod-
litwie. Przepełnione modlitwą życie kapłana jest 
bardzo ważne w celu realizacji misji Chrystusa.  
Po homilii rozpoczęła się liturgia święceń. 
Dzięki tym świeceniom liczba kapłanów w 
prowincji nigeryjskiej powiększyła się o pięciu. 
Był to wielki dzień dla nas. Na twarzach nowo 
wyświęconych widać było emocje i wzruszenie. 

“...wybrany Lud Boży, śpiewa chwałę Panu ...”
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Srebrny Jubileusz parafii św. Mari w Isolo 

Nigeria: To dzień radości i dziękczynienia 
za wielkie dary jakie uczynił nam Pan. 

Kapłani, parafianie i przyjaciele United and 
Holy Family of Saint Mary’sCatholic Church 
obchodzili srebrny jubileusz działalności 
parafii. W 1996 roku ówczesny arcybiskup 
Lagos bp. Anthony Okogie, 
przekazał parafię Oblatom św. 
Józefa, których reprezentował 
śp. O. Mario Cueto, misjonarz 
pochodzący z prowincji fili-
pińskiej, pierwszy proboszcz. 
I od tego momentu Oblaci 
pracowali na rzecz rozwoju 
duchowego i doczesnego ro-
zwoju wszystkich tych, którzy 
uczestniczyli w życiu parafi-
alnym. Zorganizowane wiele 
wydarzeń upamiętniających 
to wydarzenie, aż do wielkie-
go finału, które miało mie-
jsce 12 września 2021. Mszy 
jubileuszowej przewodniczył 

Prowincjał o. Ethelbert Arua, osj 
z innymi Oblatami i kapłanami 
diecezjalnymi, kazanie wygłosił 
o. BonaventureAshibi, osj, który 
rozważając czytania z dnia 
przybliżył znaczenie jubileuszu 
w Piśmie świętym. Dziękował 
Bogu za wszelkie łaski, para-
fianom żywym i zmarłym za 
fundament i rozwijanie wiary. 
Aktualny proboszcz o. Phil-
ip Egbuniwe, osj podziękował 
wszystkim za uczestnictwo i za 
przygotowanie jubileuszu. W 

mszy uczestniczyło wielu wiernych poza parafii, 
którzy kiedyś należeli do naszej parafii w ten 
sposób chcieli podziękować za wszystko co 
doświadczyli. Po Mszy św. był wspólny obiad i 
różne przedstawienia. 

Rodzina każdego nowego kapłana miała 
możliwość przyjąć od swoich synów komu-
nię świętą. Po mszy św. nastąpiły błogosław-
ieństwa neoprezbiterów. Błogosławieńst-
wa udzieli biskupowi, prowincjałowi, 
kapłanom, klerykom jak również lud Boży 
otrzymał również błogosławieństwo od 
nowych kapłanów. 
Prowincjał wyraził swoje podziękowanie. 
Po mszy św. odbyły się uroczyste spotkania 
z neoprezbiterami. 
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Nowa misja, ChotoLobang, w diecezji Diphu, Assam (INDIE)

Otwarcie nowej szkoły, St. Joseph 
Public School, Assam, (INDIE)

Kongres młodych, Meksyk

obchody 20 lecia kanonizacji św. Józefa Marel-
lo, Meksyk 

Dzień skupienia w Mount St. Joseph in Loomis, 
Kalifornia, USA

Chrzest dorosłych, 
Mozambik

Emmanuel, John Paulo, Don Christer e David przy-
jmuja lektorat w domu generalnym, Rzym 20 

październik 2021 



Przy grobie Sw. Józefa Marello 
w 20-tą rocznicę kanonizac



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


