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O

okazji uroczystości św. Józefa Marello
Ojciec Generał Jan Pelczarski osj napisał
list do Rodziny Józeficko marelliańskiej:125
lat później. Wrócić do początku. Odkryć na
nowo duchowość józeficko marelliańską. Okazja 125-lecia rocznicy śmierci Ojca Założyciela daje możliwość odkrycia na nowo jego
przykładu życia i jego duchowości, które jest
podążaniem w drodze do świętości poprzez styl
Opiekuna Zbawiciela. Ideał bycia “kartuzem i
apostołem” jest “szczęśliwą syntezą” jaką nam
zostawił nasz Święty, aby byc zdecydowanym
świadkiem Królestwa Bożego.

Wspomnienie o Ojcu

. Jan Chrzciciel Cortona w 1920 roku,
a więc 25 lat po śmierci Ojca Założyciela, opublikował “Wspomnienia” w
których otworzył najważniejsze wydarzenia z
życia Założyciela. Pod koniec książki podkreślił:
“Osoba Biskupa Marello wciąż żyję w głowach
swoich synów. Prawdą jest, że czas niszczy
każdą rzecz i przemienia je w popiół; jednakże
wspomnienia o człowieku sprawiedliwym nie
niszczy się, żyję wieczności, tak jak wieczna jest
chwała nieba (…). Wokół niego gromadzili się
apostołowie, którzy byli pełni jego ducha, które
przekażą następnym pokoleniom”. Mówiąc o
grobie Założyciela O. Cortona dodał: “Tutaj
młodzi ludzie przyjdą, aby wziąć światło i radę
potrzebna w ich życiu; tutaj na wspomnienie
jego przykładu umocnią swoje cnoty; tutaj
misjonarze przed wyjazdem, pomodlą się do
Boga o jego błogosławieństwo na ich trud i tutaj
powrócą ze swoich misji śpiewając hymn dziękczynienia” (str.92).
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Święto św. Józefa Robotnika w domu generalnym

zym: Pierwszego maja obchodzi się
święto św. Józefa Robotnika w Domu
Generalnym w Rzymie. Pomimo
sytuacji “Lockdown” wszyscy chcieliśmy
podziękować Panu za dar przykładu życia św.
Józefa. Wszyscy współbraci z Domu Generalnego zgromadzili się o godz. 18.00 na Mszy św.
Przewodniczył Ojciec Generał Jan Pelczarski.
Podczas homilii podkreślił ważność posiadania
św. Józefa jako przykład naszego życia: On jest
źródłem inspiracji dla nas i dla wszystkich dla

których jest
przykładem.
Św. Józef
stawiał Boga
zawsze na
pierwszym
miejscu i
umiał zharmonizować
miłość do
swojej Rodziny i do swojej pracy.
My Oblaci
św. Józefa
jesteśmy
powołani
odtworzenia w naszym życiu i w naszej misji
apostolskiej owej miłości św. Józefa.
W Mszy św. koncelebrowali wszyscy współbracia kapłani i na zakończenie odmówili modlitwę zawierzenia Zgromadzenia naszemu św.
Józefowi.

Uroczytsość św. Józefa Marello
we wspólnocie Domu Generalnego
Przygotowanie do uroczystości św. Józefa
Marello poprzedziło Triduum.
W pierwszym dniu Ojciec Generał przewodniczył Nieszporom i wygłosił medytacje na
temat św. Józef Marello “kapłan: zainspirowany
i prowadzony przez Ducha Świętego.
O. Guido Miglietta przewodniczył w drugim
dniu i przedstawił temat św. Józef Marello,
‘biskup’ pasterz blisko swoich wiernych.
W trzecim dniu były dwie konferencje przygotowane przez O. Ferdinando Pentrella. Rozwinął
temat “Nasze Dziedzictwo Duchowe”, które
zawarte jest “w charyzmacie i w duchowości józeficko-marelliańskiej”. Dzień Skupienia
zakończył się Nieszporami, którym przewodniczył O. Michael Odubela.
30 maja o godz. 7.30 wspólnota zgromadziła
się na jutrzni a o godz. 11.00 na Mszy św.
Przewodniczył Wikariusz Generalny w kaza-

niu podkreślił nasze powołanie do świętości o
jakim mówił i zapraszam nasz Ojciec Założyciel; ukazując przykład św. Józefa z Nazaretu: “A
kto by chciał podążać z bliska za Boskim Mistrzem poprzez zachowanie rad ewangelicznych
to dla tego jest
zawsze otwarty
Dom św. Józefa
gdzie poprzez
naśladowanie
tego Wielkiego Przykładu
poprzez życie
ubogie i ukryte,
będzie miał
możliwość stania
się prawdziwym
uczniem Jezusa
Chrystusa”.
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Wywiad z O. Alberto Santiago

zym: Wywiad z O. Alberto Santiago,
dyrektorem Ruchu Józefickiego.

1. Czy można przybliżyć historię powstania
Ruchu, jego cele?
Ruch Józeficki jest organem dzięki któremu
Zgromadzenie Oblatów św. Józefa, założonego
przez św. Józefa Marello, angażuję się w promocję współpracy braterskiej
wśród wszystkich czcicieli św.
Józefa, ostatecznym celem Ruchu jest pogłębienie wiedzy o
swojej misji w planie Wcielenia
i ożywieniu życia w Kościele
poprzez praktykowanie cnót
ewangelicznych charakterystycznych dla św. Józefa.
Założycielem Ruchu był o.
Angelo Rainero,osj motywowany mottem De Maria numquamsatis, de Joseph non dum
satis (O Maryi nigdy nie mówi
się wystarczająco, o Józefie
nie powiedziało się jeszcze
wystarczająco).
Jednym z największym propagatorów Ruchu był o. Tarcisio Stramare,osj który zmarł
20.03.2020. Pielęgniarce, która
się nim opiekowała powiedział:
“Św. Józef zaprasza mnie w tym
roku do siebie”.
Owocem jego działalności jako teologa biblijnego jest opracowanie linii teologii biblijnej o
św. Józefie (józefologia) która stała się dziedzictwem Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła
II.
2. Z jakich instrumentów korzysta Ruch Józeficki aby rozpowszechnić teologie biblijną na
temat św. Józefa lub Józefologii?
Archiwum Ruchu Józefickiego gromadzi całą
dokumentację poszukiwań, posiada małą ale
wyjątkową bibliotekę, ma komplet czasopism
CuadernosJosefinos, wszystkie numery Cahier deJoséphologie niestety już nie wychodzą
pozostałe, akty wszystkich Międzynarodowych
Sympozjum o św. Józefie, akty Sympozjum
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organizowanych przez inne zgromadzenia lub
organizowane w naszym Zgromadzeniu.
Na stronie internetowej Ruchu, która została
stworzona również przez O.Stramare, https://
www.movimentogiuseppino.wordpress.com)
można śledzić wszystkie dokumenty na temat św. Józefa w różnych aspektach. (można
również znaleźć to na stronie zgromadzenia https://www.oblatidisangiuseppe.com/it/

movimento-giuseppino/) Są wynikiem badań
i dokumentacji różnych międzynarodowych
ośrodków badawczych na temat św. Józefa oraz
osobistych badaczy, którzy pomagają poszerzyć
horyzont badawczy
3. Jakie są plany na przyszłość dla Ruchu?
W ubiegłym roku obchodziliśmy 30 lat od
Redemptoris Custos. W tym roku w grudniu
będziemy obchodzić 150 lat ogłoszenia św.
Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. W
planach jest zorganizowanie XIII° Międzynarodowego Sympozjum w Brazylii 21 do 28
sierpnia 2021. Temat: 50 lat Józefologii: podsumowanie, projekty.
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Wywiad z O. P. Vito Acettura, Osj
1. Dzień dobry o. Vito i wszystkiego dobrego. Nie tak dawno o. świętował 95 lat życia i
w przyszłym miesiącu będzie obchodzić 70°
święceń kapłańskich. Jak narodziła się ojca
powołanie?
Parafia w której się urodziłem i wychowałem,
została powierzona przez arcybiskupa Bari
ojcom Józefitom z Asti. Od najmłodszych lat
uczestniczyłem w oratorium, które prowadził o.
Besozzi i w wieku 13 lat wyraziłem chęć stania
się kapłanem, jako józefita. Na studia i przygotowania musiałem udać się do Asti gdzie znajdowało się Seminarium. Żadnego problemu nie
było po mojej ani po stronie rodziny. Mój tata
był w USA w Chicago. Przyjeżdżał i wyjeżdżał
ciągle. Zgodzili się na mój wyjazd i wyjechałem
we wrześniu 1939. Kilka miesięcy później
ciężko zachorowałem, ale uczestniczyłem do III
klasy. Przez cały rok byłem leczony i pomagał
mi o. Faustino Cimarolli. Wyzdrowiałem we
wrześniu i w ten sposób mogłem dołączyć do
moich kolegów, którzy rozpoczynali szkołę w
Canelli.
2. Czy ma ojciec jakieś przykłady ojców oblatów, którzy pomagali w zrozumieniu powołania?
Mam trudności z odpowiedzią, gdyż lista
byłaby bardzo długa. Ale wymienię kilka na-

zwisk współbraci: o. Stefano Besozzi, wielki
na różnych aspektach… po pierwsze wielki
kaznodzieja w całej diecezji i wszyscy zapraszali go na uroczystości odpustowe. Umiał zorganizować oratorium duszpasterz młodzieży.
Każdej niedzieli do naszego oratorium w Ceglie del Campo przyjeżdżał kardynał Mimmi
i wskazywał nasze oratorium jako wzór do
naśladowania. Człowiek modlitwy, już od samego rano o piątej rano był w bramie kościoła,
aby pozdrowić wiernych, którzy udawali się do
swojej pracy. Później byli: o. Edoardo Estienne;
o. Anacleto Bianco; bracia ojcowie Viola (Mario
i Giovanni); o. Bartolomeo Pozzi, o. Luigi Rosso; o. Pietro Franchini ... Pamiętam o. Lorenzo Franco, mojego mistrza nowicjatu, jego
styl modlitwy,
pokoju i pokory w momencie
zwracania uwagi
nowicjuszom.
Jestem wdzięczny
wszystkim za
dobry przykład.
3. Świat się
zmienia. Co
się zmieniło
w posłudze
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kapłańskiej a co powinno zostać
niezmienione?
Sobór Watykański II zmienił
zarówno przygotowanie jak też życie kapłańskie i zakonne. Zniknęły
prawie wszystkie Niższe seminaria,
młodzież chce mieć życie proste i
łatwe, bez ofiar i poświęceń. Dzisiaj, kiedy młody człowiek wchodzi do Seminarium musi zobowiązać się do usunięcia ze swojego
życia aspektów niezgodnych z
autentycznym “sequela Christi”:
jest niezbędna pomoc i działanie
Ojca Duchownego. W przeciwnym razie podążamy ścieżką, która
bez wyrzutów sumienia prowadzi do „podwójnego życia”, z okolicznościami
obciążającymi łatwego uzasadnienia. Bez
wątpienia korzystanie z życia kapłańskiego i
zakonnego wymaga dziś zmiany czasu, aby
czas modlitwy zmienił się (i nie został wyeliminowany), a czas na czynności został ustalony.
Dzisiaj często chce się ograniczyć lub nawet
wykluczyć czas na modlitwę. Jest wiele pracy
do zrobienia na tym polu!
4. Co by ojciec powiedział młodym oblatom,

którzy przygotowują się do przyjęcia święceń
kapłańskich?
Obecna pokusą jest, aby jak najszybciej
rozpocząć pracę duszpasterską, ponieważ
brakuje kapłanów. Ale jest to pokusa bardzo
niebezpieczna. Pośpiech w rzeczach ważnych
nie przyniesie dobrych owoców. W/g mnie potrzeba większego przygotowania się do ślubów
wieczystych niż święceń. Ale już dziś słychać:
ale przecież brakuję formatorów. I to jest ciężki
problem… ale potrzeba go rozwiązać.

Ewangelizacja w erze live

L

udzkość każdego dnia dokonuje przemian,
również dzisiaj w dobie pandemii Covid-19,
przekonaliśmy się, że każdy musiał odkryć
nowe sposoby komunikacji, pracy jak również
przeżywania wiary. Jeszcze nie tak dawno niektóre
osoby ograniczały swój kontakt ze światem wirtualnym, obecnie te same osoby przekonały się, że
pomimo izolacji lub odległości można z kimś się
spotkać i wymienić poglądy.
Papież Franciszek mówi, że jednym z wyzwań dla
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Kościoła jest umiejętność prowadzenia dialogu
między ludźmi, zachowując godność każdego z
nich, dobro wspólne i troskę o budowanie Królestwa. Myśląc o tym wyzwaniu dialogu z ludzkością
dzisiaj w czasie kwarantanny, niektórzy współbracia
i centra edukacyjne (Kolegia, Fakultety i Centra
Młodzieżowo Duszpasterskie) w Prowincji Nossa
Senhora do Rocio (Brazylia) rozpoczęło pracę na
forach społecznościach i poprzez spotkania „lives”
podejmowano formację ludzką, duchową i kultur-
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alną.
W Curitiba i w Ourinhos, np., nauczyciele Duszpasterstwa Edukacyjnego Bagozzi poprzez transmisję
“lives” mówią o tym jak dzisiaj żyć duchowością
marelliańską we współczesnym świecie.
Innym pięknym doświadczeniem wykorzystania
nowych metod jest transmisja Mszy św., która
odbywa się w naszym domu formacyjnym w San
Paolo. Nasi zakonnicy z Filozofii i Teologii przeprowadzają również katechezy dla najmłodszych i
dorosłych, Lectio Divina, i formację na Facebook
i Youtube. Wszystko to wymaga dobrego przygotowania i poświecenia, aby nasze przesłanie dotarło
do wszystkich poprzez współczesne środki komunikacji.
Również o. Bennelson Barbosa od trzech lat pracuję
w naszej Prowincji z kanałem Humanizar na You-

B

tube, Facebook i Instagramie; jest to miejsce do dyskusji o duchowości, psychologii sposób praktyczny,
dynamiczny i aktualny. W każdym tygodniu przygotowany jest program formacyjny, który później
jest umieszczony na właściwej platformie.
To jest nasz sposób dotarcia do człowieka współczesnego, gdyż uważamy że Kościół jest wezwany
do poszukiwań w głoszenie Boga również na tych
płaszczyznach wirtualnych.

Centrum Socjalne Marello – 25 lat historii

razylia: 30 maja 1995 rozpoczął się w
naszej Prowincji Nossa Senhora do Rocio
(Brazylii) ważny projekt socjalny. Nieco
później 6 lipca 1995 o godz. 11.00 pod przewodnictwem Ojca Generała o. Vito Calabrese,
oficjalnie został otwarte Centrum Socjalne
Marello. Celem tego centrum było pogłębienie
aspektu charyzmatu naszego Założyciela, św.
Józefa Marello – praca socjalna.
Podczas Mszy inauguracyjnej, podczas homilii,
została wyjaśnianie obrazy,
które zostały pomalowane
w kaplicy. A następnie
wyjaśniano cele Dzieła,
jego filozofię, charyzmat, modlitwę, jak służyć
sprawom Jezusa i służyć
ludziom. Myślało się wówczas o zapewnieniu przede
wszystkim możliwości

indywidualnej nauki, nauczanie się zawodu,
szkolenia w taki sposób, aby każdy mógł godnie
żyć. Myślało się o tym, aby przyczynić się do
zmiany krajobrazu miasta Kurytybie, z wieloma dziećmi, które stały na ulicach prosząc o
jałmużnę dla siebie i całej rodziny.
Od swojego powstania przez Centrum przechodziło wiele osób. Z wielu z nich miało możliwość dokończenia nauki i zabezpieczenia
swojego przyszłego życia
poprzez ukończenie jakieś
szkoły zawodowej lub pójście na Uniwersytet. Tak
więc po 25 latach możemy
dziękować Bogu za ten dar i
prosić, aby św. Józef Marello
kontynuował wstawianie
się w intencji tej pracy, aby
każdy młody człowiek mógł
otrzymać dla siebie dobrą
formację.
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Święto Mamy

eksyk: W naszym Seminarium “NuestraSeñora de los
Dolores”, (“Naszej Matki Bolesnej”), 12 maja odprawiała się
Msza św., i został zaprezentowany
świąteczny program, który obejmował chwile modlitwy, refleksji
i śpiewów za pośrednictwem platform cyfrowych Facebook live i
Zoom. Wszystko to było z myślą
o duchową łączność z naszymi
mamami. Była obecność wirtualna
niektórych mam naszych seminarzystów i kapłanów, jak również
były obecne mamy duchowe. Z
serdecznością i modlitwami towarzyszyły przez lata formacji
naszych seminarzystów. Ponadto w
naszych parafiach stworzyliśmy mały znak, aby podziękować wszystkim Matkom

Deo Gratias

M

eksyk: 5 maja, Prowincjał o. Herón SalomónOsj, poinformował
naszą prowincję, że nasi José CristhianGonzálezGonzález Osj i
Erik YovanyBarrera Osj. Zostali dopuszczeni do święceń diakonatu przez
Przełożonego Generalnego o. Jana Pelczarskiego i Jego Rady. Wiadomość
ta została przyjęta z wielką radością. Módlmy się za naszych współbraci i
prośmy naszego Pana, aby posyłał święte i dobre powołania.

7
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Nowe
scenariusze

M

eksyk: Obecna sytuacja wymusza od naszych wspólnot
parafialnych nowych wyzwań głoszenia Ewangelii wśród naszych
wiernych. Z tego powodu parafię,
korzystając z pomocy z platform
wirtualnych, ofiarują wiernym
możliwość połączenia się wirtualnego w przeżywaniu wiary,
transmitują: Msze św., różaniec,
Brewiarz, tematy formacyjne. Są to
propozycję dla naszych wspólnot
jako miejsce spotkań z Panem Bogiem. Oprócz tego w życiu wspólnotowym rozważamy temat sensu
życia wspólnotowego ze wszystkimi współbraćmi. Niestety różne
aktywności parafialne zostały
wtrzymane przez obecną sytuację
pandemii.

M

Pamiętają o naszym Założycielu

eksyk: Poprzez nowennę przygotowaliśmy się do uroczystości naszego Ojca i Założyciela św. Józefa Marello. Nowenna była
transmitowana przez Facebook Live – stronę duszpasterstwa powołaniowe naszej prowincji. W nowennie uczestniczyło wielu
współbraci
i wiernych.
Wspólnie
wzywaliśmy
wstawiennictwa
naszego
Założyciela,
aby otrzymać szczególne łaski
potrzebne
dla naszego
życia wiary.
Osj NewsLetter 02/06.2020

8

K

Święcenia kapłańskie

odungallur, Indie: Diakon RixonThykoottathil OSJ
przyjął święcenia kapłańskie w sobotę 9 maja 2020
o godz. 16.00 w kaplicy
seminaryjnej “Św. Józefa”
w Kodungallur przez ks.
bpa Joseph Karikkassery,
biskupa diecezji łacińskiej
Kottapuram, w obecności
niewielkiej liczby wiernych
i współbraci ze względu na
stan pandemii w Indiach.
Był do jeden z dwóch
kapłanów, którzy byli
wyświęceni w czasie tej pandemii. Nowo wyświęcony kapłan po święceniach powiedział: „W dniu moich święceń, nawet

jeśli brak wiernych, dla mnie jest to wielki
dzień, w którym dziękuję Panu Bogu za łaskę
powołania”.

“DRZEWO PAMIĘCI;
CZYSTO I ZIELONO NA MISJI”

A

ssam, Indie: misja osj znajdująca się na Północno-wschodniej części Indii obchodziło święto 125°
rocznicy śmierci naszego Założyciela, św. Józefa Marello przy centrum duszpasterskim w Rangia w
archidiecezji Guwahati, Assam. Drzewo pamięci zostało zasadzone przez ojca Joby osj, przełożonego domu, a Msza św., została odprawiona przez o. Sheldon osj. Przed Mszą św. Przywitał wszystkich gości
o. Roju osj; wyjaśnił również znaczenie sloganu: ”Czysta i zielona misja” w ten sposób misjonarze będą
wieni nauczaniu założyciela, aby naśladować Świętego i czystego Człowieka, św. Józefa, naszego niebieskiego opiekuna. Cała wspólnota wraz z seminarzystami z Niższego seminarium dziękowali Bogu za wszsytkie
błogosławieństwa otrzymane przez ostatnie 10 lat na tej ziemi misyjnej.
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Codzienna Msza św transmitowana przez Internet

arafia “NuestraSeñora del Rosario” ma swoją stronę na Facebook , na której transmitowała Msze św., dzięki tej transmisji
wielu wiernych mogło w ten sposób przeżywać Eucharystię.
Z początku uczestników takiej transmisji było mało, ale powoli z
dnia na dzień przybywało.

D

Procesja z obrazem Matki Bożej

zięki inicjatywie wiernych i przy
współpracy proboszcza o. Lucasa
została zorganizowana procesja z obrazem
Matki Bożej Różańcowej (Virgen del
Rosario) ulicami Warnes. Przez wielu
wiernych była to możliwość spotkania się
Matką Niebiańską.

N
Uroczytsość Zesłania Ducha
Świętego - 30 maj

Pomoc dla potrzebujących

a skutek kwarantanny i
dekretów rządu, wiele rodzin
przeżywało tęsknotę za spotkaniami
z najbliższymi. Dlatego też w
parafii otworzyliśmy punkt Caritasu, aby w ten sposób dotrzeć do
najbardziej potrzebujących. Dzięki

pomocy dobrym ludziom mogliśmy pomóc najbardziej poszkodowanym rodzinom.

50 lat kapłaństwa
Asti:

o. Fiorenzo Mazzacani, dyrektor

domu seniora
bp. Marello obchodził
50° rocznicy
święceń
kapłańskich
25.04.2020
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Święto św. Józefa Marello w domu macierzystym w Asti

A

sti: W piątek 29 maja, wigilię 125° narodzin do
Nowego Życia św. Józefa Marello, o godz.21.00
w ogrodach Domu Macierzystego, Ojciec Generał
Jan Pelczarskii, Prowincjał o. Fiorenzo Cavallaro,
zjednoczeni z grupą oblatów, księży diecezjalnych,
sióstr i wiernych uczestniczyli w Mszy św. pod
przewodnictwem biskupa miejsca Marco Prastaro, w
mszy uczestniczył emerytowany Francesco Ravinale.
Byli obecny burmistrz Maurizio Rasero, i przewodniczący od spraw Socjalnych Mariangela Cotto.
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Pan wezwał do swego królestwa

Rosa Nosenzo Roasio
12.06.1924 - 16.03.2020

Angela Pavese
28.11.1924 - 16.12.2019

(Matka o. Luigi Roasio, Osj)

ć
ś
e
z
s

(Matka fr. Mario Belangero, Osj)
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5 maja obchodziliśmy 6 lat obecności Misyjnej Oblatów św. Józefa w Mozambiku. Były to lata
cudowne, w których zaangażowaliśmy się w przedstawieniu charyzmatu św. Józefa Marello
„…poznać, kochać i praktykować doktrynę Jezusa Chrystusa w naśladowaniu św. Józefa”.
W tym właśnie duchu rozpoczęliśmy budowę Domu Formacyjnego w mieście Nampula.
Rozpoczęcie tej budowy zawdzięczamy naszym ofiarodawcom. Misja dziękuję wszystkim u
stóp chwalebnego Patriarchy św. Józefa.
Osj NewsLetter 02/06.2020
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Rozpoczęcie Nowicjatu

F

ilipiny: Wigilię 25 maja 2020, dziewięciu postulantów osj rozpoczęło nowicjat w Prowincji filipińskiej, na rok formacyjny 2020-2021.
Oto kandytaci: Don Lorenzo T. Dayao, Marvin A. Geron, Joshwin R. Isidro, Roden Deus R. Landicho, Kim Kiel B. Olvido, Daved L. Perono, Timothy Laurenz M. Pinto, Paul Justin F. Sombero i
Marvick S. Vargas.
Podczas Mszy św. przewodniczył Prowincjał, który podczas homilii zaprosił do szukania odpowiedzi: “czy jesteście gotowi podążać za Chrystusem aż pod krzyż? Jesteście gotowi ofiarować
wszystko na ten cel? Miejmy nadzieję, że waszą odpowiedzią będzie tak. To ‘tak’ musi być obecne
w waszym życiu i w waszym codzienności”.
Nowicjusze zostali powierzeni mistrzowi Nowicjatu: o. Randy L. De La Rosa, OSJ.

M

untinlupa City, Filipiny. Po rocznym
Nowicjacie, trzech profesów złożyło
swoja pierwszą profesje zakonną, 26 maja 2020
w kościele zwiastowania Victoria Homes,
Muntinlupa City.
Trzech neo profesów to:
fr. John Rey C. Basañes,
OSJ; fr. Christian Jay O.
Embad, OSJ; i fr. Anthony B. Sayno, OSJ.
Mszy św. przewodniczył i przyjął ślubu
Prowincjał o. Jayson
DC. Endaya, OSJ.
W swojej homilii zwrócił się do profesów: “Uczyńcie swoją
pierwszą profesję znaczącą i godną zapamięta-

nia przez sposób, w jaki będziecie żyć aby stać
się prawdziwymi Oblatami św. Józefa”.
Przed błogosławieństwem trzech współbraci
dowiedzieli się gdzie
pójdą po Nowicjacie
na rok zanurzenia.
Brat Christian Jay, OSJ
został skierowany do
Kolegium Seminarium
w Lipa City, podczas
gdy brat JohnRey, OSJ
i brat Anthony, OSJ
zamieszkają w Niższym
Seminarium w Batangas.
Rok zanurzenia to rok
w którym neo-profesi
doświadczają praktyki życia zakonnego jakiego
nauczyli się w Nowicjacie.

Pierwsze śluby zakonne

“Śladami Józefa Marello. Duchowość józeficko marelliańska dla formacji początkowej i stałej”
O. Mario Guinzoni OSJ, urodzony w Armeno
(Włochy), od prawie 40 lat żyje w Brazylii i angażuje
się w duszpasterstwo i formację młodzieży oblackiej. W sierpniu 2018 głosił dzień skupienia dla uczestników XVII Kapituły Generalnej. Owocem jego
studium jest książka “Śladami św. Józefa. Duchowość
józeficko marelliańska dla formacji początkowej i stałej”. W książce tej
O. Mario zatrzymuję się na fundamentach naszej tożsamości i naszego
apostolstwa. Lektura tej książki pomoże pogłębić duchowość józeficko
marelliańska i przekształci “prozę naszego życia w poezję i świętość”.
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Casa generalizia, Oblati di San Giuseppe, Via Boccea, 364, Roma, ITALIA
www.oblatidisangiuseppe.com

