
 

Fr. Joseph Jilson  - Životopis 
 

Otec Joseph Jilson je rímskokatolíckym misijným 
kňazom Vincentskej kongregácie (VC). Narodil sa v 
Indii 26. júla 1981 v zbožnej katolíckej rodine, niekoľko 
kilometrov od miesta narodenia veľkého misijného 
kazateľa otca Josepha Billa a je posledným narodeným 
zo štyroch detí.  

Inšpirovaný príkladným životom mnohých svätých kňazov v svojom okolí nastúpil v roku 1998  
do Vincentínskeho seminára na štúdium za kňaza. Počas svojej formácie poznal svoje 
misijné povolanie  a v roku 2005 bol poslaný do Vincentínskej misie vo východnej Afrike. Bola 
to Božia prozreteľnosť, že mladý seminarista strávil prvý rok svojho misijného života s otcom 
Billom v Entebbe v Ugande. V tých dňoch doprevádzal otca Billa na rôznych ľudových 
misiách a bol veľmi ovplyvnený láskou a súcitom, ktoré mal otec Bill pre  deti Božie v Afrike. 
Výnimočný  okamih v tom roku bol deň, kedy dostal z rúk otca Billa jeho kňazský odev, bielu 
referendu. 

Po svojom pastoračnom roku v Entebbe šiel do Nairobi v Keni, aby pokračoval v štúdiu 
teológie. Tam bol motivovaný otcom  Anthony Sajim a otcom Georgom Biju. Ukončil  všetky 
štúdiá v Afrike a 29. decembra 2009 bol vysvätený za kňaza. 

V posledných deviatich rokoch otec Joseph nebol zapojený iba do pastoračnej služby 
v rôznych farnostiach, centrách pre duchovnú obnovu, nemocniciach a školách, ale  aj aj 
kaplánom v rôznych kláštoroch. Navyše si stále našiel čas ohlasovať Evanjelium príležitostne 
mimo oblasti misie v rôznych častiach sveta. 

Počas duchovných cvičení v prvom ročníku svojej formácie, ako  18-ročný seminarista  zažil 
hlboký zážitok Božej lásky. Tento mimoriadny zážitok, nevysvetliteľný slovami, mu dal veľké 
presvedčenie a silu, aby mohol nasledovať svoje povolanie vo všetkých bojoch a ťažkostiach, 
najmä keď bol konfrontovaný s chorobou a smrťou svojho otca v roku 2010.  

Všetky tieto skúsenosti mu pomohli stať sa úspešným spirituálom, aby mohol posilňovať 
rodiny, viesť mladých, pomáhať v krízach života  a pri rozlišovaním povolania a formáciou 
kresťanskej viery. 

V súčasnosti je otec Joseph kňazom katolíckej farnosti sv. Terézie v  Kalimoni v arcidiecéze v 
Nairobi. 


