Andrzej Urbański SDS
O Padre Andrzej Urbański, SDS nasceu no dia 11 de maio de 1947 em Rajcza, perto de Żywiec, na
Polônia, onde cresceu junto com seu irmão Józef em uma família piedosa fundada por Józef e María
Jeleśniańska. Seu pai era alfaiate e sua mãe dona de casa. Foi batizado no dia 26 de junho de 1947 na
igreja paroquial de Rajcza. Depois de haver terminado a escola primária em Leśna no ano de 1961,
foi para a escola secundária em Żywiec. Ainda menino era um acólito exemplar em sua paróquia e
tendo nascido no seio de uma família profundamente católica, surgiu no joven Andrzej uma vocação
religiosa e missionária.
Por meio de sua avó entrou em contato com os Salvatorianos em Trzebinia, os quais fomentaram seus
interesses pelo trabalho e o espírito missionário do Padre Francisco Jordan. Por esta razão, depois de
haver terminado o 9º grau do Liceu, foi para Bagno, aonde iniciou seu caminho salvatoriano, sendo
aceito como noviço no dia 14 de agosto de 1963. Um ano depois, no dia 15 de agosto de 1964,
professou seus primeiros votos. Já membro professo da Sociedade, continuou no Liceu e se graduou
no ano de 1966. Um zelo missionário estava crescendo em seu coração e foi seguramente a razão pela
qual ele quis aprender inglês e português por conta própria.
Em 1966, iniciou os estudos de Filosofia e Teologia, mas por causa do regime comunista e apesar
das intervenções de seus superiores religiosos, foi convocado para cumprir o serviço militar em
Szczecin-Podjuchy em circunstâncias muito difíceis. Como religioso jovem e zeloso, se manteve fiel
à sua vocação e continuou preparando-se para ser missionário, aprofundando seu conhecimento de
idiomas estrangeiros e estudando Filosofia, mesmo estando fora do seminário. Em 1969 foi enviado
a Kraków-Zakrzówek para conviver com outros estudantes de Teologia e estudar no Instituto dos
Padres Vicentinos, também conhecidos como Congregação dos Padres da Missão.
Em 1970 professou seus votos perpétuos enquanto estudava ostensivamente e com perseverança,
trabalhando pouco a pouco na realização de sua vocação de se tornar um missionário comprometido
com a Sociedade. No dia 9 de junho de 1973 recebeu a ordenação presbiteral na Igreja dos Vicentinos
em Cracóvia-Stradom, pela imposição das mãos e oração consacratória de Dom Stanisław Smoleński.
Imediatamente depois de sua ordenação foi nomeado vigário e professor de educação religiosa na
Paróquia Mãe do Divino Salvador em Mikołów. Mas um ano depois obteve permissão para deixar
sua pátria e trabalhar na Tanzania, aonde chegou em janeiro de 1975, depois de ter feito um curso
intensivo de inglês no Reino Unido. Uma vez na Tanzania, teve que aprender imediatamente Suajili.
Seus primeiros compromissos foram nas paróquias de Lukuledi e Lianjo na Diocese de Nachingwea.
Em 1977 foi nomeado mestre de noviços em Namiungo e em 1981 foi eleito superior da Missão dos
Salvatorianos na Tanzania, um serviço que cumpriu durante três mandatos. Sob a sua liderança, a
presença salvatoriana em Tanzania se expandiu para outras duas dioceses: Dar es Salaam e Morogoro.
Nesse período, nas comemorações do centenário do início da primeira missão em Assam, os
Salvatorianos na Tanzania receberam o pedido do Generalado para que retomassem a presença
salvatoriana na Índia, tão desejada pelo nosso Fundador. Seguramente, foi graças aos grandes
esforços do Padre Andrzej que a Sociedade pôde começar com uma casa de formação em Bangalore.
Preocupado e muito interessado em uma boa formação para os religiosos, foi novamente o Padre
Andrzej quem se atreveu a iniciar o grande projeto do Instituto Salvatoriano de Filosofia e Teologia
de Morogoro, hoje conhecido como Colégio Universitário Jordan.
Seu zelo missionário foi observado pelos membros do XV Capítulo Geral em 1993 na Cracóvia e foi
seguramente uma das razões pelas quais o Padre Andrzej foi eleito vice-geral. O Superior-Geral o
nomeou também secretário-geral das missões, responsável pelas missões existentes e levando avante
fundações de novas missões, por exemplo: Filipinas e as Ilhas Comores. Ao mesmo tempo, junto com
a Província Polonesa, o Padre Andrzej promoveu a presença salvatoriana nos países ex-comunistas,
por exemplo, Hungría e Albânia. No XVI Capítulo Geral em Graz, em 1999, o Padre Andrzej foi
eleito Superior-Geral. Além do seu espírito missionário, foi também profundamente inspirado pelo
espírito apostólico do Padre Francisco Jordan, cujo processo de beatificação quis intensificar. Como
Superior-Geral soube escutar meticulosamente os desejos dos capítulos gerais, destacando a expansão

da Sociedade como uma de suas prioridades mais importantes. Durante o seu mandato se abriram
novas missões na Ásia, Europa Central e Oriental e na América Latina. No ano de 2013, depois de
ter concluído seu segundo mandato como Superior-Geral, esteve na Polônia, gozando de um ano
sabático, preparando-se para regressar à Tanzania e trabalhar alí no campo pastoral. Por motivo de
saúde, teve que voltar depois de dois anos para sua província, a Polônia, onde foi designado para a
Comunidade de Bielsko-Biala, ajudando na paróquia e servindo como capelão de um hospício.
Durante as bodas de prata do Colégio Universitário Jordan em Morogoro, foi pedido ao Padre Andrzej
que fizesse um discurso sobre a criação do instituto, que ele mesmo, junto com outros salvatorianos,
havia iniciado. Após as comemorações, o Padre Andrzej, acompanhado do pároco de sua paróquia e
alguns familiares, visitou “Bagamoyo”, um lugar próximo do Oceano Índico, aonde teve início a
primeira evangelização desta parte do país, há exatamente 150 anos, pelos missionários do Espírito
Santo. Enquanto estava na praia, o Padre Andrzej se afogou. Esta triste notícia foi um choque para
todos.
O Padre Andrzej entrou na vida eterna com quase 72 anos de idade, com 55 anos de profissão religiosa
como Salvatoriano e tendo servido por mais de 45 anos como presbítero. Antes de seus restos mortais
serem transladados para sua terra natal, a Polônia, no dia 21 de março de 2019, uma missa de corpo
presente, em sufrágio de sua alma e em ação de graças pelo seu trabalho, foi celebrada na paróquia
salvatoriana de Kurasini, presidida pelo amigo do Padre Andrzej, o arcebispo Polycarp Cardeal
Pengo, concelebrada por outros bispos e mais de 30 presbíteros, na presença de muitos religiosos,
religiosas e paroquianos. Na celebração, o ex-presidente da Tanzania, o Exmo. Sr. Benjamim Wilian
Mkapa e outros funcionários de governo honraram o Padre Andrzej com a sua presença. No dia 22
de março, seu corpo foi transladado para a sua terra natal, onde no dia 27 de março 2019 foi sepultado
no Cemitério Salvatoriano em Trzebinia, na presença da Igreja, autoridades civis e muitos
salvatorianos de todas as partes. Entre eles estava também o Superior-Geral, o Padre Milton Zonta,
SDS, que pregou nesta ocasião solene para honrar e celebrar nosso reverendo e querido confrade.
Descanse em paz, “Baba Andrea”.

