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O. Józef Vaz jest słusznie uważany za drugiego założyciela Kościoła w waszym kraju. Jako 
gorliwy kapłan Chrystusa przybył ze swoich rodzinnych Indii do tego kraju o dawnych 
tradycjach duchowych, do ziemi przenikniętej czcią dla Sanyasi – męża świętego, męża 
Bożego. 

(…) O. Józef Vaz był wielkim kapłanem i misjonarzem, należącym do niezmierzonej rzeszy 
gorliwych zwiastunów Ewangelii, misjonarzy, którzy w każdej epoce opuszczają rodzinne 
kraje, aby nieść światło wiary innym ludom. Wśród tych naśladowców św. Pawła, który stał 
się wszystkim dla wszystkich ze względu na Ewangelię (por. 1 Kor 9, 22-23), jaśnieje postać 
św. Franciszka Ksawerego, był też prawdziwym synem swego rodzinnego regionu Goa, 
znanego z głębokich tradycji chrześcijańskich i misyjnych. O. Vaz był synem Azji, który stał się 
misjonarzem w Azji. Kościół nadal potrzebuje dziś takich misjonarzy i misjonarek na różnych 
kontynentach. 

(…) Posłuszny wezwaniu Ducha Świętego, opuścił ojczyznę, aby przybyć do tego kraju, gdzie 
Kościół od ponad trzydziestu lat był pozbawiony kapłanów. Przybył jako człowiek skrajnie 
ubogi i żył jak żebrak, pochłonięty gorącym pragnieniem przyciągnięcia ludzi do Chrystusa. 
Już wcześniej nauczył się języka tamilskiego, a później, gdy był więźniem w Kandy, poznał 
także syngaleski, dzięki czemu mógł głosić imię Jezusa Chrystusa w językach i kulturach 
waszego kraju. 

Józef Vaz był człowiekiem płomiennej wiary. Idąc za przykładem Boskiego Mistrza, 
przemierzał całą wyspę i docierał wszędzie, często chodził pieszo z różańcem na szyi na znak 
swej katolickiej wiary. Jako prawdziwy uczeń Jezusa zniósł niezliczone cierpienia z radością 
i ufnością, wiedząc, że Boże zamysły wypełniają się także przez cierpienie. Heroiczne 
miłosierdzie, którego szczególnym świadectwem była wielkoduszna praca wśród ofiar 
epidemii z 1697 roku, zjednało mu powszechny szacunek. 

Drodzy Bracia i Siostry, chrześcijanie Sri Lanki. Jakie jest przesłanie o. Józefa Vaza? Bł. Vaz 
powinien być dla was natchnieniem, byście stawali się niestrudzonymi i pełnymi ducha 
świadkami Ewangelii w swoich rodzinach i społecznościach. 

(…) W czasach, gdy Kościół katolicki nie mógł działać i był prześladowany, a wszyscy kapłani 
zostali wypędzeni, katolicy Sri Lanki nie tracili otuchy. Pozostali wierni Ewangelii, którą 
otrzymali. I Bóg ich nie opuścił. Józef Vaz mógł liczyć na pomoc świeckich w odbudowie 
Kościoła w waszym kraju; kształcił świeckich przełożonych wspólnot, aby opiekowali się 
rozproszoną owczarnią Chrystusa w godzinie próby. 

(…) Bracia i Siostry, żywię głęboką nadzieję, że beatyfikacja o. Józefa Vaza stanie się dla 
mieszkańców Sri Lanki natchnieniem, by jeszcze usilniej dążyć do ustanowienia pokoju 
w waszym umiłowanym kraju i położyć ostatecznie kres tragicznemu konfliktowi, 
który pochłonął już tak wiele ofiar. 

— Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej o. Józefa Vaza, Colombo (Sri Lanka), 21 stycznia 
1995 
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