Andrew Cesanek
assume a tarefa de seguir as pegadas
do Padre Gruner
Durante muitos anos, quer de dia quer pelo meio da noite, os funcionários do
escritório central do apostolado em Fort Erie, Ontario, raramente viam o Padre Gruner sem
Andrew Cesanek ao seu lado. Ele era o protegido, estudante, confidente e amigo. O Padre
Gruner era estimado por muita gente, mas poucos podiam igualar o seu compromisso de
todo o coração para com o Fatima Center. Ele haveria de causar admiração e por vezes
levar à exaustão quem viesse a conhecê-lo, pela constante focalização na sua obra. Nunca
tinha férias, raramente tirava um dia, trabalhava longas horas pela noite fora e, ao acordar
de manhã, retomava imediatamente o trabalho no ponto em que o tinha deixado algumas
horas antes. Era incansável. Poucos podiam manter este ritmo. Andrew era um dos raros
que podiam.
O Padre sentava-se a trabalhar à mesa da cozinha, muitas vezes até às primeiras
horas da manhã, com Andrew à sua frente. Andrew revia as provas dos artigos, fornecia ao
Padre materiais de pesquisa, consultava-o sobre os projectos em curso do Fatima Center, e
mais ainda.
O Padre confiava na perícia de Andrew em engenharia informática – matéria em
que tem um Mestrado – para lançar, editar e manter os sites da Internet que fazem parte do
amplo apostolado do Fatima Center na comunicação social. Sabia que podia confiar
totalmente em Andrew para qualquer trabalho de que o encarregasse.
Andrew deixou em fins de 1999 uma carreira de sucesso na Motorola Corporation
como engenheiro, para se dedicar inteiramente a pôr todas as suas aptidões ao serviço do
Fatima Center.
O Padre acreditava que Andrew tem uma vocação, e encorajou-o a seguir o caminho
que Deus escolhera para ele. Sabendo a urgência da Mensagem de Fátima – com a salvação
de tantas almas em jogo – Andrew decidiu continuar a ajudar o Padre Gruner enquanto
estudava para o sacerdócio.
A dificuldade que Andrew enfrenta é a mesma que o Padre enfrentou durante toda a
sua vida: a sua dedicação à Mensagem de Fátima vai contra a corrente na Igreja do postVaticano II, em que muitos querem esquecer-se de Fátima e da Fé Católica tradicional, em
que a Mensagem se baseia. Andrew foi abençoado em ter aprendido a Fé Católica na sua
plenitude e integridade e em nunca se ter afastado dela.
Durante os seus muitos anos de actividade no Fatima Center, Andrew também
escreveu artigos, alguns dos quais apareceram na publicação mais importante do
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apostolado, The Fatima Crusader. Leu praticamente tudo o que estava disponível no
Fatima Center sobre a Mensagem de Fátima e a sua história. Talvez só o Padre Gruner
fosse mais conhecedor do material, mas até ele confiava por vezes em Andrew para lhe
fornecer pormenores que iam confirmar-lhe a memória.
Andrew estudou Latim e Teologia sob a orientação do Padre. E durante dois anos,
tirou ainda uns cursos online do grupo católico tradicional “Cristo-Rei.” Já tinha obtido um
mestrado em Engenharia Electrotécnica na Universidade de Massachusetts.
Andrew continuou a trabalhar ao lado do Padre Gruner, que lhe assegurara que é
chamado a oferecer a vida a Nossa Senhora de um modo especial.
Andrew acolitava diariamente à Missa do Padre Gruner. Servia de sacristão de todas
as capelas do apostolado e coordenava as Missas e devoções em conferências e encontros
do Rosário em Norte América e no estrangeiro.

Andrew é um componente
indispensável do apostolado
Tanto era assim que o Padre Gruner raras vezes viajava para onde quer que fosse
sem Andrew. Estas numerosas viagens e a vasta experiência ajudaram a dar a Andrew uma
compreensão profunda dos problemas que a Igreja enfrenta no presente e uma sensibilidade
às dificuldades que os Católicos enfrentam que querem simplesmente ser leais a Nossa
Senhora e à Fé dos seus antepassados.
Nos anos antes de Nosso Senhor o ter chamado tão repentinamente a Si, o Padre
Gruner confiava em Andrew, não só pelos seus conhecimentos técnicos, mas também pelos
seus conhecimentos teológicos. O Fatima Center produz tanto material impresso para
distribuição por todo o mundo! Não é fácil controlar tudo, mas Andrew ajudava a fazê-lo.
Mas mais importante ainda, cabia a Andrew certificar-se de que o conteúdo das publicações
estava conforme a doutrina católica.
Os seus anos de estudo cuidadoso e diligente, as muitas vezes que estava a discutir a
Fé com o Padre Gruner até altas horas da noite, e o seu amor pela Igreja transformaram
Andrew num homem de conhecimentos sólidos sobre os dogmas e disciplinas da Fé
Católica. O Padre atribuía a Andrew o trabalho de edição de vários textos, com a
responsabilidade acrescentada de examinar os conteúdos para lhes confirmar a ortodoxia.
Assim, Andrew desenvolveu um discernimento para tudo o que seja no mínimo
questionável ou impreciso na declaração da verdade católica, muito especialmente em
relação à doutrina mariana e à Mensagem de Fátima. Ele e o Padre discutiam qualquer
formulação de palavras que pudesse ser mal interpretada, e decidiam em seguida como
seria a melhor maneira de corrigir essa formulação para ficar em linha com os
ensinamentos constantes da Igreja.
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O Padre costumava dizer que muitas pessoas deturpam a Fé, não por intenção, mas
por falta da divida instrução. Uma grande parte da missão do Fatima Center tem sido e
continua a ser a transmissão da Fé, tal como sempre foi ensinada, a combater
constantemente contra a novidade e a heresia. Andrew recebeu muito treino nesta missão e
está bem versado nos pontos de vista do Padre em relação à Fé e à Mensagem de Fátima.
Andrew possui muito da formação que os padres recebem. De facto, sabe mais do
que muitos que vieram de seminários que já não são seguros em doutrina ou disciplina. Os
seus conselhos são muitas vezes procurados.
Andrew é há muito tempo um dos Directores do Fatima Center e já é, portanto, uma
voz em todas as decisões importantes sobre o nosso trabalho e qual é a melhor maneira de
continuar a missão a que o Padre Gruner dedicou a sua vida.
O Padre Gruner acreditava que Andrew tem uma vocação, e o Padre não costumava
ter este discernimento ligeiramente. Mas o modo como as vocações devem ser vividas
nestes tempos perturbados nem sempre é logo aparente. Andrew passou os últimos 17 anos
a estudar e a preparar-se. O que sabemos é que o Padre o preparou para assumir um papel
de destaque na continuação do seu trabalho depois de morrer.
Os anos em que trabalhou perto do Padre Gruner, os anos em que tem sido membro
do Conselho de Directores, e o muito tempo que tem dedicado ao trabalho diário e na
planificação de objectivos para o Apostolado de Nossa Senhora, assim como o seu
relacionamento próximo com a nossa equipa de gestão, fazem de Andrew uma escolha
lógica para esta nova posição.

Andrew Cesanek (à esquerda), sempre ao lado do Padre Gruner, ajudou a
levar a imagem da Virgem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima em
procissão durante a nossa Conferência Fátima: A vossa última
oportunidade em Roma, em 2012.
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Parece justo que Andrew seja agora a pessoa que lhes dirá o que o Apostolado de
Nossa Senhora está a fazer à medida que se desenvolve o “Triunfo: 2017!” e estamos cada
vez mais próximos do 100º aniversário das aparições de Fátima.
Por favor, associem-se a nós em rezar por Andrew na altura em que ele assume este
novo papel. Ele precisará de paciência, fortaleza e por vezes coragem, para fazer o que está
certo e enfrentar os que não têm como prioridade o que é melhor para o Apostolado.
Para muitos de nós, ele é uma cara familiar e um velho amigo. Para alguns de nós,
pode ser uma figura que tem trabalhado calma e firmemente, fora do alcance dos holofotes,
e talvez desconhecido.
Mas para todos nós, é o Vice-Presidente do Fatima Center, e trabalhará
diligentemente com todos nós até chegar o Triunfo do Imaculado Coração de Nossa
Senhora.
Por favor, rezem por Andrew, rezem pela Consagração da Rússia, e ajudem-nos a
continuar a erguer bem alto a bandeira de Nossa Senhora para que todos a vejam.
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