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Drodzy Bracia, 

Łaska i pokój! 

 

Serdecznie pozdrawiam każdego z was i dziękuję wam za to, w jaki sposób przyjęliście 

ks. Vito Fracchiollę, wikariusza generalnego, i br. Luigiego Bofelliego, radnego generalnego, 

podczas wizytacji kanonicznej w waszym Regionie w dniach 10-22 czerwca. Dziękuję także 

ks. Bogusławowi Zemanowi za jego posługę Przełożonego Regionalnego pełnioną przez 

ostatnie sześć lat i ks. Wojciechowi Turkowi za przyjęcie tego stanowiska w kolejnej kadencji 

(2018-2021) i za podjęcie się tej posługi, w której z pewnością może liczyć na współpracę 

wszystkich. 

Region Polska-Ukraina przeżywa teraz odpowiedni czas, aby w perspektywie następnego 

Zgromadzenia Regionalnego ocenić dotychczasowe postępy i zaplanować kolejne trzy lata. 

Chcielibyśmy, aby wszystko mogło być przemyślane i przeżywane w świetle Ewangelii. Wiemy 

przecież, że «Kościół nie żyje samym sobą, lecz Ewangelią, z której zawsze i wciąż na nowo czerpie 

wskazania na dalszą drogę»1. Dotyczy to oczywiście także i nas, paulistów, którzy przyjmujemy 

za nasz główny cel ewangelizację, która określa nasze powołanie apostolskie2. 

Liczymy na wasze zaangażowanie we wspólnym poszukiwaniu najlepszej odpowiedzi na 

wyzwania stojące dzisiaj przed życiem i misją paulistów na tym terytorium, aby żyć i głosić 

dobrą nowinę Jezusa Mistrza, który przyszedł, aby każdy miał życie i miał je w pełni (por. J 10, 

10). Oby każdy mógł mieć to Życie w sobie, aby o nim świadczyć, naśladując apostoła Pawła, 

jako prawdziwy „człowiek komunikacji”, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak przy 

pomocy naszych narzędzi apostolskich. Aby pomóc wam w rozeznaniu, przedstawiamy kilka 

refleksji, które mogą was wesprzeć w konkretnych wyborach, które będą was prowadzić 

w nadchodzących latach. 

                                                 
1
 Papież Benedykt XVI, Verbum Domini, nr 51. 

2
 Specjalna Kapituła Generalna 1969-1971, Documenti Capitolari, nr 71. 
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1. Apostolstwo: odpowiadać na znaki czasów 

W waszym Regionie apostolstwo koncentruje się głównie na sektorze wydawniczym i na 

księgarniach, pochłaniając w tych obszarach największe zaangażowanie zasobów ludzkich i fi-

nansowych. Dobrze jest, abyście dalej kontynuowali apostolstwo druku, starając się 

jednocześnie otwierać na nowe formy ewangelizacji na polu naszej misji, szczególnie w 

środowisku cyfrowym. Dziś, kiedy macie solidną strukturę i pewność ekonomiczno-finansową, 

wydaje się, że nadszedł właściwy czas, aby zainwestować w poszukiwanie nowych i 

współczesnych dróg ewangelizacji. Poszukiwanie to musi jednak być owocem badań i 

porównań zarówno w ramach waszego okręgu, jak i poza nim, i uważamy za konieczne, aby 

jego wynik był przyjęty z przekonaniem przez wszystkich w Regionie. 

Wiemy, że nie wystarczy, abyśmy byli obecni w środowisku komunikacyjnym za pomocą 

środków technicznych, jakimi dysponujemy, ale musimy jasno wiedzieć, do kogo chcemy 

dotrzeć i z jakimi treściami. Patrząc konkretnie na rzeczywistość społeczną, szczególnie w 

Polsce, dostrzegamy stopniowy wzrost liczby ludzi, którzy oddalają się od życia Kościoła. To 

spostrzeżenie, które niewątpliwie budzi niepokój, nie powinno nas przerażać. Przeciwnie, ma 

ono stawać się wyzwaniem, które musimy podejmować z wiarą i odwagą. Pamiętajmy, że 

właśnie myśląc o ludziach, którzy odchodzili od wspólnot parafialnych, ks. Alberione założył 

nasze Zgromadzenie (a potem całą rodzinę!), aby ewangelizować, najpierw za pomocą druku, 

a następnie za pomocą wszelkich środków zrodzonych z nowoczesnych technologii. Mówił: 

«Ale żywy głos płynie, podczas gdy druk jest utrwalony. Żywy głos dociera do obecnych, a druk 

dociera do odległych, do ludzi wszystkich czasów; ten pierwszy przemija, a ten drugi trwa»3. 

Nie zapominając o tych, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, w naszych sercach szczególne 

miejsce muszą mieć ci, którzy są dalecy. To oni powinni być dla nas uprzywilejowanymi 

odbiorcami naszej misji. Ponadto, jak to zostało podkreślone podczas II Międzynarodowego 

Seminarium Wydawców Paulistowskich, oprócz treści, które mają być przekazywane, istotne 

jest „tworzenie relacji” z tymi (i z innymi) naszymi rozmówcami i odbiorcami. Rzeczywiście, 

«ewangelizacja wymaga przede wszystkim umiejętności spotykania się z ludźmi naszych czasów, 

którzy są poranieni i pełni obaw, a w swoich sercach niosą liczne wątpliwości i zagubienie, aby starać 

się proponować im spotkanie z Bogiem nadziei, który rozdziera ścianę obojętności i daje sens życiu 

i motywy nadziei»4. 

W tej perspektywie apostolski projekt Regionu będzie musiał być zharmonizowany z 

dokumentem zatwierdzonym ostatnio przez Zarząd Generalny „Linie wydawnicze. Tożsamość, 

treści i rozmówcy apostolstwa paulistów”, który jest przewodnikiem apostolskim dla całego 

Zgromadzenia. Oprócz tematyki treści, strategii, organizacji i administracji, w dokumencie tym 

poruszony jest problem relacji międzyludzkich, które motywują do współpracy i działania 

w zespole, tworząc środowisko, w którym pauliści i współpracownicy świeccy czują się 

doceniani i pracują wspólnie, łącząc siły, aby realizować wspólny cel i przyczyniać się do 

sukcesu naszej misji. 

                                                 
3
 Jakub Alberione, Haec meditare II, 4 (1944), p. 165. 

4
 Dario Edoardo Viganò, Di quali modelli di comunicazione ha bisogno oggi la Chiesa nel mondo?, w Atti del 2º 

Seminario Internazionale Editori Paolini, Ariccia, 16-21 ottobre 2017, str. 100-101. 
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Rzeczywiście, linie wydawnicze Zgromadzenia podkreślają, że każdy okręg powinien mieć 

«aktualny, jasny, konkretny i strategiczny projekt apostolski, który ułatwia współpracę i wymianę 

między różnymi inicjatywami i obszarami apostolskimi, określając dla nich wszystkich wspólne 

kryteria i cele. Oznacza to integrację wszystkich osób, wspólnot, działalności i inicjatyw, ponieważ 

Wydawca paulistowski jest zawsze podmiotem wspólnotowym»5. 

Biorąc to wszystko pod uwagę i mając na uwadze apostolską rzeczywistość Regionu 

Polska-Ukraina, możemy sformułować kilka pytań, które mogą pomóc wam w waszym 

rozeznaniu, w perspektywie decyzji, które musicie podjąć jako zadania na następne lata: 1. Jak 

wygląda relacja między paulistami a współpracownikami świeckimi? Co należy robić, aby 

współpracować? 2. Do kogo chcemy dotrzeć z naszymi propozycjami? Jaka ma być ich treść? 

Jakimi środkami chcemy ją przekazywać? 3. Jakie są relacje z naszymi rozmówcami i 

odbiorcami? Co możemy zrobić, aby bardziej się otworzyć? 4. Jak wygląda apostolstwo 

biblijne i jak działa w Regionie Centrum Biblijne Świętego Pawła? Co zrobić, aby nadać mu 

większą dynamikę? 5. Co można zrobić konkretnie, aby nasze księgarnie stały się prawdziwymi 

centrami ewangelizacji, kultury i spotkania? 

2. Życie wspólnotowe: miejsce komunikacji 

Paulista żyje charyzmatem komunikacji przede wszystkim we własnej wspólnocie, budując 

relacje ze współbraćmi. Nasze Konstytucje stwierdzają dlatego: «Ponieważ cel Towarzystwa św. 

Pawła osiąga się poprzez apostolstwo ściśle wspólnotowe, wszyscy członkowie zgromadzenia będą 

pielęgnowali braterską współpracę i przyjaźń, pomagając sobie nawzajem do wypełnienia wspólnego 

powołania»6. 

Wspólnota jest żywą przestrzenią, w której paulista rozwija swoje powołanie „człowieka 

komunikacji”, wyrażające się w jego relacji z Bogiem, z samym sobą i z innymi. Rzeczywiście, 

«tożsamość paulisty nie wyraża się tylko w jego pracy w specyficznym środowisku komunikacji, ale 

także w jego świadomości bycia „człowiekiem komunikacji”, czyli osobą, która przeżywa prawdziwe 

relacje, która w dziedzinie komunikacji znajduje istotną część swojego bycia i działania»7. Wasz 

Region przeżywa teraz czas, w którym dokonać należy oceny, w jakim stopniu ta tożsamość 

jest przeżywana w praktyce i ukierunkowuje na przezwyciężanie trudności. Wymaga to 

przede wszystkim uważnej  analizy relacji międzyludzkich we wspólnotach i w apostolstwie. 

Oprócz tych aspektów, które są niezbędne dla życia wspólnotowego, chciałbym zwrócić 

uwagę na pewne poczucie „zmęczenia”, które można dostrzec u niektórych członków 

Regionu i o którym niektórzy z was mówili. Nie wystarczy odnotować to zmęczenie, ale 

musimy przejść do sedna, aby dowiedzieć się, jakie są jego przyczyny, bo zło może być 

wyeliminowane tylko u korzenia. Jest oczywiste, że nadmiar pracy (umysłowej i fizycznej) 

męczy i że należy dążyć do właściwej równowagi między aktywnością a odpoczynkiem. Pytanie 

może być następujące: zmęczenie, które zauważamy, ma swoje źródło i motywacje w 

nadmiarze pracy, czy też może jego źródła musimy szukać gdzie indziej? 

                                                 
5
 Linie wydawnicze. Tożsamość, treści i rozmówcy apostolstwa paulistów, 1.5. 

6
 Konstytucje i Dyrektorium Towarzystwa Świętego Pawła, art. 15. 

7
 Doroczny List Przełożonego Generalnego „Apostołowie komunikujący. W stronę kultury spotkania”, 2018. 
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Istnieje bowiem inny typ zmęczenia, który może wypływać nie tylko ze stresującego rytmu 

pracy i życia, ale także z braku motywacji, który prowadzi do prawdziwego lenistwa. Pomocne 

dla naszej refleksji nad jakością naszego życia mogą być słowa papieża Franciszka dotyczące 

działalności duszpasterskiej w Kościele: «Problemem nie zawsze jest nadmiar aktywności, lecz 

przede wszystkim działalność przeżywana źle, bez odpowiedniej motywacji, bez duchowości 

przenikającej działanie i czyniącej je upragnionym. Sprawia to, że obowiązki męczą ponad granice 

rozsądku, a czasem prowadzą do choroby. Nie chodzi o pełen pogody trud, lecz o trud uciążliwy, 

niedający zadowolenia i ostatecznie nieakceptowany»8.  

Musimy więc zadać sobie pytanie, w jaki sposób żyjemy całościowo życiem paulistowskim. 

Jakie miejsce zajmują w naszym życiu momenty modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz 

w jakim stopniu nasze życie modlitewne jest nie tylko formalne, ale łączy się z konkretnym 

życiem, czyli z rzeczywistością osobistą, wspólnotową, kościelną, apostolską i społeczną, 

w której żyjemy. Dlatego warto zawsze powracać do tego, co nasza ostatnia Kapituła 

Generalna wskazała jako jeden z priorytetów: «Podwójny stół Słowa Bożego i Eucharystii, który 

buduje wspólnotę, powinien być dla każdego paulisty źródłem, z którego może on czerpać, aby 

ożywiać otrzymany dar, zwiększać siłę apostolską i przezwyciężać to wszystko, co tworzy podziały»9. 

Nigdy nie zapominajcie, że «dzielenie się Słowem i wspólne celebrowanie Eucharystii sprawia, że 

jesteśmy bardziej braćmi, i przekształca nas we wspólnotę świętą i misyjną»10. 

Niech każdy stara się przyczynić do stworzenia we wspólnocie środowiska pokoju i 

dialogu, poświęcając czas na „słuchanie” i tworząc przez to prawdziwą kulturę spotkania. 

«Kultura spotkania nie jest tylko czymś, co należy rozpowszechniać za pośrednictwem naszych 

środków apostolskich, ale przede wszystkim należy ją realizować, zaczynając od naszych relacji 

międzyludzkich. My sami musimy przede wszystkim poczuć się zobowiązanymi do wniesienia 

naszego wkładu w rozwój tej kultury, począwszy od małych codziennych gestów w naszych 

wspólnotach i strukturach apostolskich»11. Trzeba, abyście rozpoznali i mieli świadomość różnic 

między wami, które mają swoje światła i cienie i które wynikają z odmienności naszych 

charakterów, z różnic w naszej edukacji, z naszej osobistej historii i z naszych 

doświadczeniach życiowych. Tylko to może pozwolić nam nawiązać relacje międzyludzkie, 

które nie wykluczają napięć, ale są konstruktywne. Trzeba mieć świadomość naszych słabości i 

naszej kruchości i trzeba to uznać, ale nie może to prowadzić do odrzucenia! 

Mając na uwadze rzeczywistość życia wspólnotowego, zadajmy sobie następujące pytania: 

1. Czy jest dla nas jasna nasza tożsamość „pawłowa” w kulturze komunikacji? Czego nam 

brakuje? 2. Czy każda z naszych wspólnot ma jasny cel, który uzasadnia jej istnienie? 3. W 

jakim stopniu momenty modlitwy i celebracji są związane z konkretnym życiem każdego dnia? 

4. Jak wygląda komunikacja międzyludzka, komunikacja we wspólnotach i w Regionie? Co 

zrobić, aby ją ulepszyć? 

                                                 
8
 Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, nr 82.  

9
 X Kapituła Generalna, 2.2. 

10
 Papież Franciszek, Gaudete et Exsultate, nr 142. 

11
 Doroczny List Przełożonego Generalnego „Apostołowie komunikujący dla kultury spotkania”, 2018. 
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3. Duszpasterstwo Powołaniowe i Formacja dla misji 

Duszpasterstwo Powołaniowe jest nadal wyzwaniem dla Regionu i nie może być ono 

oddzielone od życia wspólnot i apostolstwa; nie może być ono także działalnością jednostek, 

zarezerwowaną wyłącznie dla osób oddelegowanych do tej działalności. Oczywiście, musimy 

mieć osobę odpowiedzialną za Duszpasterstwo Powołaniowe i grupę wyznaczoną mu do 

pomocy, a także musimy mieć jasny program działań na tym polu. Nie możemy jednak 

zapominać, że każdy paulista jest „powołaniowcem” przez swoje świadectwo życia paulisty. 

W Dokumencie przygotowawczym przyszłego synodu na temat młodzieży możemy 

przeczytać słowa, nad którym warto się zastanowić: «W kontekście niepewności i strachu przed 

przyszłością młodzi ludzie nie wiążą się już z instytucjami jako takimi, ale z ludźmi, którzy w nich 

przekazują wartości za pomocą świadectwa swojego życia. Na poziomie osobistym i instytucjonalnym 

spójność i autentyczność są podstawowymi czynnikami wiarygodności»12. Na ten temat wypowiadał 

się już papież Franciszek: «Jestem również przekonany, że tam, gdzie są osoby konsekrowane 

zdolne do przekazywania własnym świadectwem piękna konsekracji, nie ma kryzysu 

powołaniowego. A świadectwo jest owocne. Jeśli nie ma świadectwa, jeśli nie ma spójności, 

nie będzie powołań»13. Świadectwo jest ważne nie tylko w celu przyciągnięcia nowych 

powołań, ale także w celu pomocy tym, którzy są już z nami. Powołanie rodzi się i jest 

budowane przez zarażenie, przez przyciąganie.  

W kolejnej aktualizacji Iter Formationis będziecie musieli postarać się o określenie tego 

wymiaru życia zgodnie z zaleceniami dokumentu Linie wydawnicze. Tożsamość, treści i rozmówcy 

apostolstwa paulistów. Zostały w nim wskazane między innymi również i te aspekty, których 

obecnie brakuje w naszej formacji, a które w tej epokowej zmianie, doświadczanej obecnie, 

wpływają istotnie na jakość naszego życia codziennego i wspólnotowego: trudność 

nawiązywania dobrych relacji, praca zespołowa, niebezpieczeństwo samowystarczalności i 

samoodniesienia. Zarówno w formacji ciągłej, jak i w formacji początkowej, pauliście 

konieczna jest pomoc w stawaniu się prawdziwym człowiekiem komunikacji i w formacji do 

„pilności w nauce”14. 

Pamiętajmy, że nasz Założyciel był świadomy, że nauka w znaczeniu „studiositas” [pilność], 

pomaga otwierać umysł, aby sprostać wyzwaniom misji. Nacisk na posiadanie otwartego 

umysłu i wielkiego serca jest obecny w jego napomnieniach. Mówił: «Uniwersalność! Nie 

możecie mieć małej, wąskiej głowy, która dostrzega tylko własną dziurę. Trzeba to czuć i trzeba 

starać się sobie wzajemnie pomagać; także między domami. Kiedy ktoś ma małą i wąską głowę, 

można mieć wątpliwości, czy ma on prawdziwie powołanie, ponieważ żyje w sposób egoistyczny, 

widzi tylko samego siebie i małą grupkę osób wokół siebie. [...] Trzeba mieć wielkie serce! Serce 

Apostoła, serce Jezusa! Poszerzyć swoje serce!»15. 

Także w odniesieniu do złożonej i pilnej rzeczywistości duszpasterstwa powołaniowego 

i formacji przedstawiam wam kilka pytań jako pomoc w prześledzeniu drogi waszego Regionu 

w tych dwóch istotnych aspektach życia: 1. Jakie inicjatywy należy podjąć, aby ożywić 

                                                 
12

 Dokument przygotowawczy Synodu Biskupów. XV Zgromadzenie Generalne: „Młodzież, wiara i rozeznanie 
powołania”, 2018. 
13

 Papież Franciszek, Do uczestników spotkania formatorów osób konsekrowanych, 11 kwietnia 2015 roku. 
14

 Por. Doroczny List Przełożonego Generalnego „Nauka dla misji”, 2017. 
15

 Jakub Alberione, Spiegazione delle Costituzioni (uso manoscritto), Ariccia, 1961, str. 83.  
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duszpasterstwo powołań w Regionie? Jak być bardziej obecnym w środowisku cyfrowym, aby 

zbliżyć się do młodych ludzi? 2. Biorąc pod uwagę, że rok 2019/2020 został ogłoszony Rokiem 

Powołaniowym dla Rodziny Świętego Pawła, co konkretnego może zrobić Region, aby ożywić 

duszpasterstwo powołaniowe? 3. Co należy zrobić w formacji początkowej i ciągłej, aby 

pomóc konkretnie w rozwoju „paulisty, człowieka komunikacji”? 4. Biorąc pod uwagę 

rzeczywistość Polski i Ukrainy, jakie kursy specjalizacji byłyby potrzebne, aby sprostać 

dzisiejszym potrzebom naszej misji? 

4. Obecność na Ukrainie 

Dzięki znacznemu wysiłkowi Regionu, który zainwestował zasoby ludzkie i finansowe, 

mamy obecnie na Ukrainie sytuację stabilną. Jest to dla was i dla całego Zgromadzenia 

źródłem radości. Teraz musimy pomyśleć o projekcie rozwoju i samowystarczalności naszej 

obecności w tym kraju, co wymaga od was wyboru pewnych obszarów działania, właściwych 

paulistom. Trzeba przy tym kontynuować już podjęty przez was wymiar ekumeniczny, który 

wyrażać się musi zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w naszej działalności 

wydawniczej. 

Wskazane jest, aby nie tylko odpowiadać na prośby, ale też samemu podejmować 

inicjatywy w pewnych konkretnych obszarach: na przykład, organizując kursy biblijne i 

komunikacyjne, tworząc centrum problemów rodzinnych lub inne inicjatywy duszpasterskie, 

które pomagają nam otwierać się na naszych rozmówców i odbiorców i wzmacniać nasze 

relacje z nimi. 

Mamy dzisiaj dobrą sieć współpracowników i wolontariuszy, która – mamy nadzieję – 

będzie coraz lepiej ukierunkowana. Czasami są to jednak współpracownicy odseparowani od 

siebie, którzy nie dzielą wspólnego, łączącego ich i motywującego ideału. Konieczne jest zatem 

podjęcie pracy, aby połączyć ich coraz ściślejszą więzią, nie tylko z paulistą odpowiedzialnym 

(nawet jeśli jest to ważne jako pewien etap), ale przede wszystkim z instytucją, aby nie 

zdarzyło się tak, że gdy osoba odpowiedzialna zostałaby zmieniona, cały ten skarb uległby 

rozproszeniu. Wydaje się, że należałoby stopniowo zjednoczyć tych ludzi, aby przy 

zapewnieniu każdemu pełnej wolności utworzyć z nich grupę Współpracowników Rodziny 

Świętego Pawła, którym moglibyśmy dać wartości, motywację i duchowość. Być może w 

podobny sposób można by doprowadzić do narodzin Instytutów Agregowanych. 

Jeśli chodzi o aspekt prawno-instytucjonalny, konieczne będzie przejście od fundacji opartej 

na osobie do fundacji opartej o Towarzystwo Świętego Pawła, która będzie mogła przetrwać 

i rozwijać się także wtedy, gdy osoby zostałyby przeniesione do innych wspólnot.  

5. Podsumowanie 

Drodzy bracia, wydaje się, że dzisiaj przed Regionem Polska-Ukraina stoi zadanie 

dokonania jakościowego skoku we wszystkich wymiarach naszego życia: osobistym, 

wspólnotowym, apostolskim. Tego skoku nie będziemy mogli uczynić, jeśli pozostaniemy 

zamknięci, schronieni za naszymi murami, roztrząsając tylko problemy, których nie 
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rozwiązujemy. Musimy wyjść, nawiązać kontakt z ludźmi, z Kościołem, ze społeczeństwem. 

Oczywiście, nie chodzi o to, by każdy poszedł w jakimś swoim kierunku, ale by wszyscy 

wyruszyli w drogę zgodnie z projektem Regionu. Z pewnością takie „wyjście” stanie się 

źródłem inspiracji pozwalających na poprawienie jakości naszego życia i na kreatywną odnowę 

naszej obecności apostolskiej.  

Pamiętajcie, że w tym Regionie nie jesteśmy jedyną fundacją ks. Alberionego. Obok nas są 

tutaj inne instytuty Rodziny Świętego Pawła. Starajcie się nie tylko o utrzymanie spotkań o 

charakterze duchowym ze zgromadzeniami żeńskimi, instytutami agregowanymi i 

współpracownikami, ale także o konkretną współpracę, szczególnie na polu apostolskim i 

powołaniowym. 

„Wszystko czyńcie dla Ewangelii” – to wyzwanie, które należy wcielić w życie, w ramach 

naszego charyzmatu, w realiach Kościoła, społeczeństwa i kultury Polski i Ukrainy. Kończąc 

ten list, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że każdy paulista jest przez swoje powołanie 

wydawcą, w teologicznym znaczeniu określonym przez naszego założyciela bł. Jakuba 

Alberionego. «Paulista jest człowiekiem powołanym przez Chrystusa i konsekrowanym, aby 

być apostołem komunikacji, aby być zasadniczo „wydawcą”, tym, który nadaje formę 

doświadczeniu, który pisze lub tłumaczy swoje osobiste i wspólnotowe życie wiary i spotkania 

z Chrystusem w słowach, tekstach, obrazach, dźwiękach, filmach, bajtach lub w dowolnej innej 

formie, jaką stopniowo udostępnia nam postęp techniczny; ale także w doświadczeniach i 

inicjatywach, w których każdy język służy inkulturacji Ewangelii w komunikację i przez 

komunikację. Ten, który na wzór Maryi, daje (edidit) Zbawiciela światu»16. Obyście mogli z 

radością i nadzieją, dzięki wstawiennictwu Apostoła Pawła, kontynuować tę piękną misję! 

 

Z braterskim pozdrowieniem. 

 

Rzym, 27 lipca 2018 roku, 

w stulecie śmierci Sługi Bożego Maggiorino Vigolungo 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 ks. Valdir José De Castro, ssp 

 Przełożony generalny 

                                                 
16

 Linie wydawnicze, dz. cyt., 1.2. 


