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Jedyne pismo polskie w Brazylii 

S!owo rektora 
 Czcigodni Ksi!"a, Drogie Siostry, Szanowni 
przedstawiciele spo#eczno$ci polonijnej! Przekazuj! 

do Waszych r%k – z ma#ym 
opó&nieniem - kolejny numer 
„Echa”. Mam nadziej!, "e 
zamieszczone teksty zacieka-
wi% Was i przybli"% swoiste 
bogactwo opisywanych wyda-
rze'. Chcia#bym w skrócie 
zaprezentowa( Wam tre$( 
tego numeru naszego polsko-
j!zycznego periodyku.  

 26 lipca br. z#o"y#em wizyt! kurtuazyjn% J. 
E. Arcybiskupowi-Metropolicie Józefowi Kowalczy-
kowi - Prymasowi Polski w Jego rezydencji w 
Gnie&nie w celu ustalenia konkretnej daty pobytu  
Duchowego 
Protektora Po-
lonii w Brazylii. 
Wi!cej na ten 
temat pisz! na 
dalszych stro-
nach „Echa”.  
 Towa-
rzystwo Chry-
stusowe dla Po-
lonii Zagranicz-
nej ma nowego 
prze#o"onego 
generalnego, 
który zosta# wy-
brany podczas trwa-
nia Kapitu#y Generalnej w Poznaniu. Jest nim ks. 
Ryszard G#owacki – wieloletni duszpasterz polonijny 
w Niemczech. Cieszymy si! na zapowiedzian% wizy-
t! Ks. Genera#a w$ród nas w listopadzie br. 
 Z pewno$ci% utrwali#y si! ka"demu obrazy, 
s#owa z niedawnego )wiatowego Dnia M#odzie"y w 
Rio de Janeiro z udzia#em Ojca $w. Franciszka. Ks. 
Grzegorz Suchodolski – dyrektor krajowego biura 
)DM w Warszawie wyrazi# zgod! na publikacj! Jego 
tekstów zamieszczanych w jednym z portali spo#ecz-
no$ciowych w trakcie trwania tych wielkich wyda-
rze', w które - w wielu miejscach Brazylii - w#%czyli 
si! aktywnie i ofiarnie polscy misjonarze i misjonarki 
oraz wspólnoty polonijne. Dzi!kujemy ks. dyrekto-
rowi G. Suchodolskiemu za udost!pnienie tekstu oraz 
zdj!(. 
 „Zapotrzebowanie” na relikwie b#ogos#a-
wionego Jana Paw#a II w Brazylii nie ustaje. 

 
Wi!cej na ten temat pisz! w dalszej cz!$ci 

„Echa”.  
 Mijaj% kolejne miesi%ce od chwili przej$cia 
$p. ks. Benedykta Grzymkowksiego TChr - poprzed-
niego rektora PMK -  do Domu Ojca. Pami!( o Jego 
Osobie trwa. Zamieszczamy mi#e wspomnienie Wan-
dy i Zbigniewa Lutych z Wroc#awia o Ich spotkaniu z 
ks. Benedyktem.  
 W Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do 
Sul mamy nowy konsulat honorowy RP i jego pierw-
szego konsula w osobie Wilsona Rodycza.  

Publikujemy ostatni% cz!$( artyku#u Jaro-
s#awa Fischbacha o Kurytybie.  
 W dziale, gdzie prezentujemy nowe ksi%"ki 
pisane przez Polonusów, polecamy wydanie po$wi!-
cone „Ma#ym Polakom” autorstwa dr Thaís Wwn-

czenovicz pochodz%cej z 
Áurea-RS.  

 W maju br. 
min!#a 80. rocznica 
s#ynnego lotu kapita-
na Stanis#awa Skar-
"y'skiego. Pisali$my 
o tym wyczynie na-
szego rodaka w po-
przednim numerze 
„Echa”. Ambasador 
Stanis#aw Pawliszew-
ski w nades#anym 

artykule zapoznaje nas 
z wystaw% zorganizo-

wan% z tej okazji w stoli-
cy naszego kraju.  
 Kontynuujemy publikacj! dalszej cz!$ci 
diariusza aktywnego polskiego misjonarza w Brazy-
lii, jakim by# $p. ks. Franciszek Wo#cza'ski.  
 Od 60 lat Polacy i Polonia w Rio de Janeiro 
maj% sta#e miejsce kultu. Historyczna kaplica pw. 
Matki Biskiej Bolesnej, usytuowana w po#udniowej 
dzielnicy Flamengo, jest szczególnym i drogim miej-
scem dla katolickiej Polonii riowskiej. Na ten temat 
pisze Tomasz *ychowski – poeta, malarz, dzia#acz 
polonijny i nasz wierny wspó#pracownik.  
 Zapoznajemy Drogich Czytelników z pere-
grynacj% relikwii b#. Jana Paw#a II w kolejnym $ro-
dowisku polonijnym.  Po peregrynacji w stanach Pa-
raná, Rio Grande do Sul, São Paulo tym razem reli-
kwie peregrynuj% w stanie Espírito Santo.   

+ycz! Drogim Czytelnikom przyjemnej i 
ubogacaj%cej lektury i zapraszam do konkretnej 

czenovicz p

wan
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wspó#pracy, czyli nadsy#ania informacji o faktach, 
wydarzeniach, których jeste$cie uczestnikami lub 
$wiadkami! Z serdecznym pozdrowieniem – ks. Zdzi-
s!aw Malczewski TChr – rektor PMK  
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Reminiscencje Tygodnia 

Misyjnego i "wiatowego Dnia M!odzie#y 
Kurytyba (450 osób z Polski), Sao Paulo 

(175), Campo Mourao (129), Belem (96), Niterói 
(80), Joinville (62), Belo 
Horizonte (46), Aparecida 
(15), Pousada (11) i Manaus 
(1) - oto diecezje, które na 
czas Tygodnia Misyjnego 
wybra#y nasze polskie gru-
py. Czas sp!dzony w ró"-
nych cz!$ciach  Brazylii 
jest doskona#% okazj% do 
poznania z bliska miejsco-
wego Ko$cio#a i lokalnej 
spo#eczno$ci. Wielu m#o-
dych korzysta z go$cinno$ci 

rodzin, szkó# i parafii. Polskiej m#odzie"y, która do-
tar#a do Kurytyby, towarzysz% biskupi Marian Flor-
czyk, Jan Tyrawa i Henryk Tomasik; z m#odymi w 
Belo Horizonte przebywa bp Marek Mendyk, a w 
Niterói bp Andrzej Czaja. 
 Tydzie' Misyjny w Brazylii, prze"ywany w 
okresie 16-20 lipca, bazuje na trzech fundamentach:  

1) Do$wiadczenie wiary: m#odzi dedykuj% 
czas na modlitw! i medytacj!, pog#!bienie osobistego 
spotkania z Jezusem Chrystusem i przyj!cie Jego 
mi#o$ci. 

2) Do$wiadczenie solidarno$ci misyjnej: lo-
kalna m#odzie" i pielgrzymi, jako krzewiciele ewan-
gelizacji, proponuj% grupom zagranicznym wej$cie w 
dialog i wspólnie zaanga"owanie si! w chrze$cija'-
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sk% akcj! misyjn%, podejmuj%c ró"ne przedsi!wzi!cia 
i projekty solidarno$ciowe. 
3) Do$wiadczenie kulturowe: m#odzi ró"nych naro-
dowo$ci i kultur, w atmosferze dzielenia si! wiedz% i 
do$wiadczeniami, maj% tak"e mo"liwo$( prze"ycia 
ró"norodno$ci kulturowej z m#odymi z ró"nych cz!-
$ci $wiata. Jednocze$nie brazylijska m#odzie" b!dzie 
mog#a przedstawi( bogactwa swojego regionu. 

 
Plan tych dni jest ró"ny w ka"dej diecezji i 

#%czy w sobie ró"norodne wydarzenia kulturowe, 
zwiedzanie historycznych miejsc z czasem na zaba-
w!, na modlitw! oraz msze $wi!te w sanktuariach i 
miejscach dla pielgrzymów, które tworz% lokaln% 
to"samo$( religijn%. Ponadto w programie znajduj% 
si!: spotkania m#odzie"y z rodzinami, koncerty, czu-
wania modlitewne, prace spo#eczne na rzecz wspól-
not i osób potrzebuj%cych. 

Wyj%tkowym wydarzeniem Tygodnia Mi-
syjnego w Kurytybie b!dzie zorganizowanie DNIA 
POLSKIEGO. Szczegó#owy program oraz informacje 
dotycz%ce spotkania dost!pne s% pod adresem 
http://www.rio13.pl/rio.php?i=1&j=911. 

"Dni w Diecezjach" (tak nazywano wcze-
$niej Tydzie' Misyjny) rozpocz!#y si! w 1997 roku. 
Ko$ció# we Francji organizuj%c XII )DM w Pary"u 
wdro"y# owe spotkania, aby w ten sposób pomóc 
duszpasterstwom m#odzie"y z diecezji francuskich, 
ale równie", aby ca#ej Francji umo"liwi( przyj!cie 
pielgrzymów z innych krajów oraz zach!ci( m#odzie" 
francusk% do uczestnictwa w )DM. 

Realizacja programu sprawdzi#a si! tak do-
brze, "e postanowiono wykorzysta( go równie" na 
kolejnych )DM we W#oszech, Kanadzie, Niemczech, 
Australii i Hiszpanii, a teraz tak"e w Brazylii.  
 
14 lipca 
Do Rio de Janeiro dociera coraz wi!cej polskich piel-
grzymów i wolontariuszy. Pogoda super - przypomi-
na ciep#e polskie lato; chodzimy w koszulkach z 
krótkim r!kawem, zdobywamy Corcovado, gdzie 
wczoraj u stóp Chrystusa Zbawiciela odprawia#em 
Msz! $w. w intencji wszystkich, którzy polecili nam 
swoje pro$by oraz za naszych darczy'ców i modl%-
cych si! za )DM. A dzisiaj - za 40 minut polska nie-
dzielna Msza $w. w parafii polonijnej MB Jasnogór-
skiej. Pozdrawiamy wszystkich spiesz%cych do Rio 
oraz tych, którzy #%cz% si! z nami duchowo. Niech 
Bóg Wam B#ogos#awi! 

Teraz s#ówko o polskiej Mszy w parafii po-
lonijnej. Ks. Jan Sobieraj, miejscowy proboszcz, wy-
ra&nie wzruszony widokiem ca#ej $wi%tyni pe#nej 
m#odych ludzi. Jeszcze wi!ksze wzruszenie na twa-
rzach miejscowej nielicznej Polonii; u Rodrigo do-
strzegam #zy; kiedy pytam "dlaczego" - mówi, "e to 
niesamowite, "e jest jeszcze taka m#odzie", która 
wierzy i nie wstydzi si! tego wyrazi( publicznie. Za-
czynamy $piewem hymnu )DM: "Chrystus nas za-
prasza. Przyjd&cie przyjaciele" - m#odzie" sponta-
nicznie zaczyna klaska(; rado$( udziela si! od po-
cz%tku wszystkim. Msz!, której przewodnicz!, kon-
celebruj% tak"e ks. Jan Sobieraj (proboszcz), ks. *u-
kasz Mastalerz (salezjanin z P#ocka) i neoprezbiter 
ks. Jaros#aw Grabka (z Radomia). Uczestnicy Mszy 
to w wi!kszo$ci nasi wolontariusze, którzy od jutra 
rozpoczynaj% prac! i szkolenia. Cz!$( z nich pyta o 
mo"liwo$( przenocowania do jutra. Dzi!ki samary-
ta'skiej otwarto$ci obecnych po paru chwilach wszy-
scy maj% ju" miejsce do spania. Po Mszy w tzw. "sa-
lonie" kawa i ciasto przygotowane przez pos#uguj%ce 
tu Siostry Stanis#aw! i Agat! oraz "yczliwe parafian-
ki. Atmosfera jak w rodzinie. Ale to dopiero pocz%tek 
- zaraz startuj! na lotnisko po odbiór kolejnych piel-
grzymów. Dzisiejszy wieczorny lot z Amsterdamu 
jest praktycznie ca#y pe#en polskich uczestników tego 
spotkania. 
 
17 lipca 
Dzisiejszy dzie' by# bardzo bogaty w ro"ne wyda-
rzenia. Rano Msza $w. w polskiej parafii. Wspo-
mnienie NMP z Góry Karmel podpowiedzia#o, "e 
duch i si#a dobrego samarytanina (wolontariusza) 
bierze si! z postawy zas#uchania w s#owo Bo"e na 
wzór NMP. Nie chodzi wi!c o aktywizm i dzia#anie, 
ale o $wiadectwo, które wyp#ywa z "ywej relacji z 
Chrystusem. 

Równolegle ze Msz% $w. Ania i Grzegorz z 
polskiej kwatery wyjechali na lotnisko, aby powita( 
przylatuj%cego z Nowego Jorku bpa Henryka Toma-
sika. Ja natomiast z Jank% wybra#em si! po Mszy do 
oddalonego o 70 km od centrum Rio Santa Cruz, aby 
odebra( pakiety pielgrzyma. Pó#toragodzinna jazda 
autobusem i ... wielki hangar, gdzie czeka#o na nas 
oko#o 50 wolontariuszy, gotowych nalicza( ksi%"ki, 
plecaki, karty "ywieniowe, bilety na komunikacj!, 
mapy, koszulki, czapeczki itd. Tak na marginesie - to 
dziwne, aby wydawanie pakietów dla wi!kszo$ci 
pielgrzymów zrobi( tak daleko od miasta. To prawie 
jakby przy )DM w Warszawie magazyny by#y w 
Siedlcach albo w *owiczu. Ale có" pielgrzym po-
s#uszny i cierpliwy dotrze wsz!dzie i ka"demu mówi: 
"obrigado", czyli "dzi!kuj!". Na wie$(, "e jeste$my z 
Polski wielki aplauz i .... wypowiadane imi! Jana 
Paw#a II. Bez komentarza. Potem znowu pó#torago-
dzinny powrót, tym razem poci%giem, na stacj! Cen-
tral i kwadrans taksówk% do polskiej kwatery. Tam 
czeka# ju" bp Henryk i ekipa z kamer% (Kuba Kubica 
i Dorota Abdelmoula z TVP). Potem wywiad telefo-
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niczny do Radia Maryja…. I szybko taksówk% na 
Msz! o godz. 16.00 do miejscowej katedry. Ta Msza 
to oficjalny pocz%tek pracy wolontariuszy. Katedra 
wype#niona po brzegi. Miejscowy duszpasterz mówi, 
"e zgromadzi#o si! ok. 8 tysi!cy osób. Mszy prze-
wodniczy Arcybiskup Rio Orani Tempesta; koncele-
bruj% jeden z biskupów pomocniczych oraz bp Hen-
ryk Tomasik i ok. 20 kap#anów, w tym pi!ciu Pola-
ków. Kiedy po nazwisku bpa Tomasika pada funkcja: 
odpowiedzialny za duszpasterstwo m#odzie"y w 
POLSCE, katedr! wype#nia burza oklasków. Nie 
mamy w%tpliwo$ci, "e chodzi o pami!( o b#. Janie 
Pawle II. Po Mszy wspólne zdj!cie wszystkich Pola-
ków i ... znowu szybko do kwatery. 

 
Dzi$ pierwszy oficjalny dzie' Tygodnia Mi-

syjnego. Mamy sygna#y o wspania#ym przyj!ciu grup 
w Sao Paulo i w Kurytybie, cho( nie brakuje te" po-
jedynczych telefonów, "e nikt nie wyjecha# na lotni-
sko, "e grupa nie wie, co zrobi(, "e .... Szybko jednak 
sprawy si! rozwi%zuj% i po dwóch, trzech godzinach 
przychodz% e-maile, "e wszystko jest ju" w porz%dku 
i "e … "siedzimy ju" razem w domu gospodarzy i 
pijemy mleczko kokosowe". 

Osobi$cie ka"dy dzie' ko'cz! mi#ym spo-
tkaniem z ks. Janem Sobierajem, miejscowym pro-
boszczem polskiej parafii, który opowiada o swoich 
przygodach danego dnia, zwi%zanych zw#aszcza z 
lud&mi, którzy przyje"d"aj% do Rio bez noclegów i 
w#a$nie u niego szukaj% pierwszej albo i ostatniej 
deski ratunku. 

Pi!( godzin ró"nicy czasu sprawia, "e kiedy 
ko'cz! to wspomnienie w Polsce zaczyna ju" prawie 
$wita(. K#adziemy si! jednak na kilka godzin, aby 
jutro znowu podj%( codzienne obowi%zki i do$wiad-
cza(, jak dobry jest Pan. Pozdrawiamy wszystkich. 
Niech Pan was b#ogos#awi! 
 
21 lipca 
Ostatnie trzy dni to wyprawa razem z Kasi% i Monik% 
do Kurytyby, aby uczestniczy( w Dniu Polskim. Za-
cz!#o si! od anulowania - z powodu mg#y - naszego 
lotu z Rio do Sao Paulo. Opó&nienie, rozdzielenie nas 
na dwa ró"ne samoloty - ale wieczorem powitali$my 
ju" stolic! stanu Parana, który s#ynie z najliczniejszej 
Polonii. Na lotnisku odebra#y nas dwie Siostry ze 
Zgromadzenia Rodziny Maryi. To w#a$nie w ich 
Domu przysz#o nam sp!dzi( wiele cudownych chwil. 
Sióstr jest ok. 60, a wiele z nich mówi i rozumie po 
polsku. Ich za#o"ycielem jest abp Zygmunt Szcz!sny 
Feli'ski, i cz!$( z nich ma polskie korzenie. 

Pi%tek to najpierw spotkanie modlitewne 
prowadzone w parafii $w. Stanis#awa BM w Kuryty-
bie z udzia#em grupy warszawskiej i miejscowej Po-
lonii. Spotkanie dwuj!zyczne prowadzi#y Siostry 
RM. Wspania#y program osnuty na znakach MB Cz!-
stochowskiej, b#. Jana Paw#a II i $w. Zygmunta Feli'-
skiego. 

Pó&niej obiad u Arcybiskupa Kurytyby Mo-
asira dla wszystkich kap#anów, którzy przybyli z gru-
pami na Tydzie' Misyjny do Kurytyby. Na oko#o 80 
ksi!"y - po#owa to Polacy, dlatego spotkanie odbywa 
si! dwuj!zycznie. W obiedzie bior% udzia# biskupi 
Henryk Tomasik, Jan Tyrawa i Marian Florczyk, a 
tak"e biskup pomocniczy Kurytyby (polskiego po-
chodzenia) Rafael Biernaski. Atmosfera wspania#a, 
spontaniczna i radosna. 
 

Po obiedzie - wszyscy do Parku 
Jana Paw#a II na DZIE, POL-
SKI. Mimo deszczu i zimna 
gromadzi si! tam ok. 600 osób. 
Polacy z kraju i zagranicy oraz 
miejscowa Polonia. Zaczynamy 
koronk% do Mi#osierdzia Bo"e-
go, pó&niej oficjalne przemó-
wienia Pasterzy i Gospodarzy, 
cz!$( artystyczna (polonijny 
zespó# taneczny WIS*A oraz 
polski zespó# TEATR ES i Chór 
Miasta Siedlce z Centrum Kul-

tury i Sztuki Miasta Siedlce) oraz EUCHARYSTIA. 
Przewodniczy bp Jan Tyrawa, homili! g#osi bp Hen-
ryk Tomasik. Jeden z miejscowych Polonusów mówi: 
"warto by#o przyj$( dla tej jednej chwili, kiedy zoba-
czyli$my jak praktycznie w b#oto na czas konsekracji 
kl!kaj% setki polskiej m#odzie"y. Co za wyznanie 
wiary! U nas tego nie ma". Bardzo dzi!kujemy bpowi 
Rafaelowi, ks. Alexowi, Letici i wszystkim w Kury-
tybie, którzy tak wspaniale przygotowali przyj!cie 
Polaków. 

W sobot! rano Msza u Sióstr (po polsku), 
krótki spacer po centrum Kurytyby i wylot via Sao 
Paulo do Rio. Tym razem bez mgie# i bez opó&nie'. 
Wieczór sp!dzony w Polskiej Kwaterze. Bardzo du"o 
e-maili, uzupe#nianie strony www i .... czekanie na 
dwa najbli"sze dni, dni przyjazdu wszystkich grup do 
Rio. 

Jutro, a w#a$ciwie ju" dzisiaj, wielka nie-
dziela. Wielka dla Polskiej Misji i Polskiej Parafii 
MB Jasnogórskiej. Po raz pierwszy w historii parafii 
na jednej Mszy $w. b!dzie dwóch kardyna#ów, bi-
skup i ok. 10 kap#anów. Zaczyna si! historyczny czas 
spotkania w Rio. Do pe#ni szcz!$cia brakuje ju" tylko 
papie"a Franciszka, ale to ju" te" nied#ugo. 
 
21 lipca 
Dzisiejszy przedpo#udnie w polskiej parafii w Rio 
zosta#o uznane jako WIELKA NIEDZIELA, a ca#y 
zbli"aj%cy si! tydzie' TYGODNIEM WIELKIM. 
Czego$ takiego bowiem mury polskiego ko$cio#a 
jeszcze tutaj nie prze"y#y. Mszy $w. koncelebrowanej 
przez dwóch kardyna#ów Stanis#awa Dziwisza (Kra-
ków) i Kazimierza Nycza (Warszawa) oraz bpa Hen-
ryka Tomasika (Radom), a tak"e oko#o dziesi!ciu 
kap#anów towarzyszy#a niesamowita rado$( i entu-
zjazm. )wi%tynia wype#niona do ostatniego miejsca 
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(stoj%cego) nie tylko na dole, ale i na chórze. M#o-
dzie", w wi!kszo$ci wolontariusze, rozmodleni, roz-
$piewani i ... rozklaskani. Jak rzek# kard. Dziwisz: 
"zara"acie nas, Pasterzy, niesamowit% rado$ci%". Na 
pocz%tku Mszy ks. Jan Sobieraj powita# dostojnych 
Go$ci oraz opowiedzia# o historii tej jedynej w Rio 
parafii personalnej dla naszych Rodaków. Kard. 
Dziwisz podarowa# wspólnocie parafialnej relikwie 
b#. Jana Paw#a II. W homilii kard. Nycz mówi# o do-
$wiadczeniu wiary, która rodzi si! ze s#yszenia i wi-
dzenia. "Zanie$cie t! rado$( i to do$wiadczenia Ko-
$cio#a Powszechnego do Polski" - powtarzali wielo-
krotnie do m#odych kardyna#owie.  

 
Przepi!kny to widok widzie( tylu zas#uchanych m#o-
dych w S#owo Bo"e, przyst!puj%cych do komunii $w. 
i gotowych s#u"y(. "A na Msz! ko'cz%c% )DM, w 
przysz#% niedziel!, zabierzcie ze sob% bia#o-czerwone 
flagi - mówi# kard. Stanis#aw. Ostatni dzie' mo"e 
okaza( si! mi#% niespodziank% dla nas, Polaków". 
M#odzie" zrozumia#a te s#owa bez cienia w%tpliwo-
$ci. Póki co, czeka nas jednak ca#y tydzie' intensyw-
nych spotka', katechez i wydarze'. A ju" jutro do#%-
czy do nas papie" Franciszek. Po Mszy wszyscy spo-
tkali si! w parafialnym salonie na kawie i przepysz-
nym cie$cie. O obiedzie w churascarii pisa# ju" nie 
b!d!, ale ta strawa równie" nadaje si! do rozrekla-
mowania. Bogu niech b!d% dzi!ki za WIELK- NIE-
DZIEL.! 
 
22 lipca 
"Dowiedzia#em si!, "e aby dotrze( do narodu brazy-
lijskiego, trzeba wej$( przez bram! jego wielkiego 
serca - powiedzia# papie" Franciszek w pierwszych 
s#owach wypowiedzianych w Rio de Janeiro. Niech 
mi wi!c b!dzie wolno w tej chwili delikatnie zapuka( 
do tych drzwi. Prosz! o pozwolenie, by wej$( i sp!-
dzi( ten tydzie' z wami. Nie mam z#ota ani srebra, 
ale przynosz! to, co dosta#em najcenniejszego: Jezusa 
Chrystusa! ". 

W taki prosty i pokorny sposób Papie" Fran-
ciszek stan%# u bram miasta Rio de Janeiro. Nie 
wchodzi nieproszony, ale delikatnie puka i pyta, czy 
mo"e sp!dzi( te dni razem z jego mieszka'cami. Jak 
prawdziwy aposto# nie narzuca swojej obecno$ci, ale 
czeka na przyzwolenie. Jak przyjmie go Rio de Janei-
ro? Jak przyjm% go mieszka'cy Brazylii? Najbli"sze 
godziny dadz% odpowied& na to pytanie. 

Ju" sam przejazd Papie"a z lotniska do Pa#a-
cu Gubernatora pokaza#, "e niespodzianek nie b!dzie 
brakowa(. Najpierw - po raz pierwszy w historii 
)DM - papieski papamobile stoj%cy w ulicznych kor-
kach, a pó&niej olbrzymie t#umy witaj%ce Ojca )wi!-
tego na ulicach Rio. 
 
24 lipca 
Chrystus na o#tarzu w Eucharystii - i niezliczone rze-
sze m#odych nad brzegiem oceanu wpatrzone w 
Krzy" Chrystusa i Ikon! MB Salus Populi Romani - 
oto, co zawsze urzeka mnie na )wiatowych Dniach 
M#odzie"y. Wczoraj wieczorem mia#em #ask! do-
$wiadczenia tego po raz kolejny, kiedy uczestniczy-
#em w Ceremonii Otwarcia 28. )DM na Copacaba-
nie. 

Bardzo ciekawym pomys#em by#o "docenie-
nie" ju" na samym pocz%tku warto$ci znaków )DM, 
czyli Krzy"a i Ikony MB. Wspania#a intronizacja 
tych znaków pokaza#a, "e to w#a$nie wokó# Krzy"a 
zrodzi#a si! i rodzi idea tych spotka'. Cz!sto na po-
przednich )DM znaki te by#y ma#o widoczne, usta-
wione z boku, a )wiatowy Dzie' M#odzie"y to prze-
cie" dzie#o Chrystusa i Jego Matki. Wczoraj wokó# 
tych znaków zgromadzili si! biskupi, kap#ani oraz 
setki tysi!cy m#odych. Zgromadzeni nad brzegiem 
oceanu, przy silnym wietrze i cz!sto pojawiaj%cej si! 
m"awce - modlitw% i m#odzie'czym entuzjazmem 
rozpocz!li$my oficjalnie 28. )DM. 

 
Mszy $w. przewodniczy# abp Orani, metropolita Rio 
de Janeiro; koncelebrowali m.in. sekretarz Stanu Sto-
licy Apostolskiej kard. Bertone i przewodnicz%cy 
Papieskiej Rady ds. )wieckich kard. Ry#ko. Msza, 
ca#a po portugalsku, zdecydowanie "o"ywa#a" w 
momentach $piewów i cz!$ci sta#ych. Zaskoczeniem 
by#o, "e na nasze miejsca wyznaczono nam te na sa-
mej górze, tu" obok kardyna#ów Ry#ko i Bertone. 
Razem ze mn% w tej uprzywilejowanej grupie znale&-
li si! ks. Jan Sobieraj (proboszcz polskiej parafii w 
Rio), ks. Albert Warso (z Kongregacji Nauki Wiary 
w Watykanie), ksi!"a Robert Tyra#a i Mateusz Hosa-
ja (z Krakowa) oraz ks. Andrzej Dimitrów (z Opola). 
Oczywi$cie na podium byli tak"e nasi ksi!"a kardy-
na#owie i biskupi. 

Jak zawsze atmosfer! $wi!ta spot!gowa#o 
ko'cowe przemówienie kard. Stanis#awa Ry#ki, kil-
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kakrotnie przerywane oklaskami i owacjami przez 
ludzi m#odych. 

Spogl%danie z wysoko$ci o#tarza na wielk% 
rzesz! m#odych, na setki wielkich powiewaj%cych 
flag, na rozmodlone twarze, roz$piewane serca oraz 
na biskupów zachwyconych wiar% m#odego Ko$cio#a 
- naprawd! niezwyk#e do$wiadczenie i preludium do 
tego, co nast%pi, kiedy wkrótce b!dzie ju" razem z 
nami Papie" Franciszek. 
 
25 lipca 
)wiatowe Dni M#odzie"y to bez w%tpienia spotkanie 
z Chrystusem. W Strefie Pojednania wielu m#odych 
korzysta z sakramentu pokuty. Bycie w stanie #aski to 
jeden z warunków uzyskania odpustów z okazji 
uczestnictwa w )DM. 
 
27 lipca  
Wielkie rzesze m#odych ci%gn% od samego rana na 
Copacaban!, aby wzi%( udzia# w dwóch najwa"niej-
szych wydarzeniach: sobotnim Czuwaniu oraz nie-
dzielnej Eucharystii. Obydwu wydarzeniom prze-
wodniczy( b!dzie Papie" Franciszek. Zmiana miejsca 
spotka' z Campus Fidei w Guaratibie na Copacaban! 
sprawi#a, "e do pielgrzymów do#%czaj% niespodzie-
wanie setki tysi!cy mieszka'ców Rio i Brazylii. Ju" 
wczorajsza Droga Krzy"owa pokaza#a, "e liczba 
uczestników przerasta wszelkie przewidywania. Or-
ganizatorzy wyznaczyli now% - i jedyn% tym razem - 
tras! doj$cia (9,5 km), która prowadzi z dworca Cen-
tral przez dzielnice Flamengo i Botafogo wprost na 
miejsce spotkania. 

 
Sobotnie Czuwanie i niedzielna Msza $w. s% 

jak zawsze wielkim i niepowtarzalnym fina#em, gdzie 
w centrum staje Osoba Jezusa Chrystusa. Mimo du-
"ego wysi#ku, zm!czenia, cz!sto przemoczonych bu-
tów czy ubra', m#odzi s% gotowi odda( cze$( Jedy-
nemu Panu i Zbawcy. Podczas Czuwania b!d% s#u-
cha( s#owa Bo"ego i adorowa( Naj$wi!tszy Sakra-
ment; w czasie Eucharystii jak uczniowie zanurz% si! 
w najwi!ksz% Tajemnic! Wiary, a jako misjonarze 
przyjm% Pos#anie i B#ogos#awie'stwo na nie#atw% 
lecz pi!kn% prac! ewangelizacji swoich $rodowisk. 
 
28 lipca 
Pozdrowienia serdeczne z Rio de Janeiro, które dzi$ 
dzi!ki decyzji Ojca )wi!tego sta#o si! na chwil! mia-

stem w bia#o-czerwonych barwach. Dzi!kujemy Bo-
gu za czas minionych kilkunastu dni, a zw#aszcza za 
ostatni tydzie' z udzia#em Papie"a Franciszka. Radu-
jemy si! ju" na rok 2016, kiedy spotkamy si! na 31. 
)wiatowych Dniach M#odzie"y w Krakowie. Ufam 
we wspó#prac! wielu osób dobrej woli i prosz! ju" od 
teraz o dar modlitwy. 
 
30 lipca 
"To moja druga m#odo$(" - powiedzia#a nam dzisiaj 
na po"egnanie jedna ze starszych parafianek polskiej 
parafii w Rio de Janeiro, kiedy po Mszy zrobili$my 
ostatnie spotkanie w przy parafialnym salonie. Nie 
przesadz!, je$li napisz!, "e najwi!cej energii przez 
ca#y ten czas (a byli$my tu od 11 lipca) zachowa# 81-
letni proboszcz. Zawsze pe#en rado$ci, otwarty, 
ofiarny i cierpliwy wobec najró"niejszych potrzeb i 
"zachcianek" pielgrzymów. Bardzo dzi!kujemy 
wszystkim, którzy nas tutaj przyj!li: ksi!dzu Janowi, 
siostrom Stanis#awie i Agacie, Towarzystwu Polonia, 
Konsulom RP z Sao Paulo i Buenos Aires, ca#ej 
Wspólnocie Parafialnej i wielu "yczliwym Brazylij-
czykom z pani% Maria de Lourdes na czele. Teraz 
pora na pakowanie i lot powrotny. Jutro po 16.00 
l%dujemy w Warszawie i .... bierzemy si! za Kraków 
2016. OBRIGADO!!! 

PS. Zapoznaj si! z wypowiedziami: 
- Kard. Stanis#aw Dziwisz -  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=7oU2_dnsdyI 
- Ks. Grzegorz Suchodolski -  
http://www.youtube.com/watch?v=CGj6RYEpThM&featur
e=player_embedded 

Ks. Grzegorz SUCHODOLSKI  
– dyrektor krajowego biura "DM w Warszawie 
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;-9/D) 8&9+9).-#*+:&) a!(",/#B%3-D) :-*&'"9/) 4-6
$-!./-9/????) 2$&) 3!*+78*/+) '/+(*&!+9) 4%,) .&(U)

%4/(*B-9/)'!&(;-'#B/+:&)i#$!&'-)S%9#B/+:&),K6
8*/+)*-%!&(*&.")$"9)B4/9-$+9D):!U)Z'/-$+;D)-!(E/6
$+B$%!U)/) 4%8W9/?)S!-8"(7U)#$-;&)#/KD)@+)B$&)7+#$)'+)
`!&(;-'/%) #*%B-) B!-#.-4/D) B$<!+) &8) B/4B%) 4-$)
k#$!*+:Ul).-#*+:&)9/-#$-?)2#?)G+.+8"B$)*.-4-*;)/(E)
'/+4+)H7-B)'/8-f).-)*87K(/%J?)

m3?) B#?) G+.+8"B$) 3&*&#$-7+) ') .-#*+7) 3-6
9/K(/) 7-B&) 3&4#B/) -9,-#-8&!) 9/;&Z(/D) 8&,!&(/) /)
&$'-!$+:&) #+!(-)3!&'-8*U(") 4%8*/) 8&) \+*%#-?)G+*)
'/+4B/(E) F-.F-!D) 9+8/-4.+:&) #*%9%D) 3!-(&'-;) ')
(/(E&Z(/) B&.F+#7&.-;%) /) B&Z(/+4."(E) 9%!<'?) S-BD)
8&,!&f) 7+#$) (/(E-) /) 3&B&!.-) /) .-7,-!8*/+7)8&#$!*+6
:-.-):8")2-3;-.)&8+78*/+)8&)R&9%)i7(-?)))))))

))))))))Y*1+*#%#`=%D1%2H#abcd)
!

Kurytyba oczyma Polaka 
(Zako!czenie artyku"u publikowanego w „Echu”  

w numerach: 1/2013 i 2/2013) 
Ten wielki ogród utrzymany w stylu francu-

skim oddano do u#ytku w 1991 roku. Jakie to zasta-
nawiaj$ce, #e  symbole miasta to obiekty wybudowa-
ne w okresie ostatnich 20 – 30 lat. Najcz%&ciej zwie-
dzaj$c miasta szukamy tych najstarszym elementów, 
zwi$zanych z  jego powstaniem.  W Kurytybie jest 
dok"adnie odwrotnie. 

 
Poza okazami botanicznymi typowymi dla 

tej strefy klimatycznej podziwia' mo#na pi%kne fon-
tanny, ma"e wodospady, stawy, rze(by. Mnie najbar-
dziej interesuje pomnik najs"ynniejszego polonijnego 
rze(biarza w Brazylii Jana )aka, po portugalsku na-
zywanego Joa& Za co Parana. Olbrzymi br$zowy po-
s$g matki trzymaj$cej w ramionach niemowl% to 
s"ynne „Macierzy!stwo”.  Jest  to kopia pomnika, 
który powsta" w 1907 roku i postawiony zosta" w Rio 
de Janeiro, w dzielnicy Botofago przed Instytutem 
Opieki nad Dzieckiem.   Rze(ba robi wielkie wra#e-
nie, pot%guje je otaczaj$ce b"%kitne niebo, ziele! 
drzew, kolorowo kwitn$ce kwiaty, a tak#e oblewaj$-
ca postaci matki i dziecka woda z fontann. Nad g"o-
wami fruwaj$ stada bajecznie kolorowych motyli i 
ptaków, dominuj$ w&ród nich papugi.  Horyzont za-
myka stoj$ca na wzgórzu palmiarnia. Konstrukcj$ 
przypomina oper% z drutu. Widok jeden z tych, które 
na d"ugo zapadaj$ w pami%ci, a do tego dochodzi 
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satysfakcja, i# jest to dzie"o stworzone przez naszego 
rodaka. Pomnik ten stan$" w Ogrodzie Botanicznym 
2 lata po jego powstaniu, 9 maja 1993 roku. Ne jego 
cokole znajduje si% tablica z pi%knym tekstem infor-
muj$cym, #e jest to dar wspólnoty polskiej dla 
wszystkich matek para!skich, które daj$c nowe #y-
cie, daj$ dusz% trzystuletniej Kurytybie. 

Drugi nie mniej s"awny pomnik Jana )aka 
„Siewcy” znajduje si% w centrum Kurytyby,  z której 
pochodzi rze(biarz, na Praca E. Correia przed siedzi-
b$ Rady Miasta i nieopodal uniwersytetu. Monument 
ten ods"oni%to 15 lutego 1925 roku, by" on darem 
kolonii polskiej dla uczczenia stulecia niepodleg"o&ci 
Brazylii. W pobli#u, na tym samym placu postawiono 
pomnik – popiersie Jana )aka. Stan$" on w 1994 ro-
ku, w stulecie jego urodzin. 

Warto jeden dzie! przeznaczy' na wyciecz-
k% szlakiem pierwszych polskich osadników i poko-
na' tras% wiod$c$ z portu w Parangua do Kurytyby. 
S$ dwa, równie atrakcyjne, warianty tej drogi. Mo#na 
j$ pokona' samochodem lub kolej$, a najlepiej gdy 
obie wersje uda si% po"$czy'. Mo#na zjecha' samo-
chodem z Kurytyby tras$ nazywan$ Estrada da Gra-
ciosa i podziwia' wspania"e panoramy poro&ni%tych 
bujn$ ro&linno&ci$ Gór Morskich oraz widoki na za-
toki, pla#e, porty po"o#one nad Atlantykiem. Powrót 
poci$giem, który wspina si% a# na wysoko&' 934 m 
n.p.m. dostarcza nie mniejszych wra#e!. Nie jest to 
co prawda trasa porównywalna ,z najwy#ej po"o#on$ 
kolej$ na kontynencie w Peru, wybudowan$ przez 
naszego rodaka Ernesta Malinowskiego, lecz emocje 
w czasie drogi s$ du#e. Kursuj$ tu sk"ady turystycz-
ne, przejazd w jedn$ stron% trwa troch% ponad 3 go-
dziny. W najciekawszych widokowo miejscach ma-
szynista zatrzymuj% poci$g, aby podró#ni mieli oka-
zj% zrobi' naj"adniejsze zdj%cia. Spor$ atrakcj$ s$ 
równie# postoje na stacjach po&rednich. Na perony 
wpadaj$ miejscowi handlarze i oferuj$ bogaty wybór: 
owoców, soków, napojów, s"odyczy. Trasa wiedzie 
przez 13 tuneli i 67 mostów i wiaduktów. Najwi%ksze 
prze#ycie czeka mniej wi%cej w po"owie drogi, gdy 
poci$g wje#d#a na w$ziutk$ pó"k% skaln$, wydaje si% 
wtedy, #e wagoniki z jednej strony przyklejaj$ si% do 
górskiego zbocza, a z okna po"o#onego po drugiej 
stronie korytarza wida' kilkudziesi%ciometrow$ 
przepa&'.           Jaros!aw FISCHBACH 
 

Z  ksi$garskiej pó!ki… 
 

Prof. dr. Thaís Wenczeno-
vicz, rodem z Áurea w sta-
nie Rio Grande do Sul, wy-
da#a ksi%"k! po$wi!con% 
polskim dzieciom w po-
cz%tkach "ycia imigracyj-
nego.  

Obecno#$ emi-
grantów mia!a absolutnie 
decyduj%ce znaczenie dla 

rozwoju po!udniowej cz&#ci Brazylii, a w szczególno-
#ci stanu Rio Grande do Sul. Na histori& ruchu emi-
gracyjnego sk!adaj% si& nadzieje i dramaty tych, któ-
rzy pozostawili swoje ojczyzny na Starym Kontynen-
cie i - przemierzywszy Atlantyk – przybyli rozpocz%$ 
nowe 'ycie w Brazylii, która stanowi!a dla nich 
prawdziw% ziemi& obiecan%. W ksi%'ce „Mali Pola-
cy: Codzienno#$ polskich dzieci (1920-1960)” Thaís 
Janaina Wenczenovicz odtworzy!a codzienno#$ jednej 
z tych grup – Polaków – i uczyni!a to w sposób nau-
kowy. Informacyjny a jednocze#nie z du'% wra'liwo-
#ci%. W oparciu o szerok% bibliografi&. "wiadectwa 
samych osadników i inne zró'nicowane teksty ukaza-
!a zjawisko imigracji w sposób niezwykle oryginalny: 
z perspektywy „ma!ych Polaków”, dzieci imigrantów. 
Ksi%'ka ta stanowi barwny i subtelny opis 'ycia tych 
dziewcz%t i ch!opców: ich posi!ków, zabaw, strojów, 
chorób, które im zagra'a!y. Stanowi ona znacz%cy 
wk!ad w historiografi& stanu Rio Grande do Sul oraz 
pasjonuj%cy tekst, który z pewno#ci% urzeknie czytel-
nika - Moacyr SCLIER: Wst&p. 
 

Otwarcie Konsulatu RP  
w Porto Alegre 

W stolicy stanu Rio Grande do Sul zainau-
gurowano konsulat RP, kierowany przez konsula ho-
norowego Wilsona Carlosa Rodycza.  

 
Uroczysto&' mia"a miejsce 20 czerwca 2013 

r. w budynku Towarzystwa Polonia w Porto Alegre.  

 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stanowy 

Sekretarz Sprawiedliwo&ci i Praw Cz"owieka, Fabia-
no Pereira oraz by"y Gubernator Stanu, Olivio Dutra. 
Obecni byli przedstawiciele miejscowego korpusu 
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konsularnego, pos"owie sejmiku stanowego, radni 
miasta, burmistrz polonijnej miejscowo&ci Aurea, Ito 
Adolfo Muller, wiceprezes Braspol, A. Hamerski, 
prezes Towarzystwa Polonia w Porto Alegre, Paulo 
Ratkiewicz oraz Konsul Generalny RP z Kurytyby.  

 
Za: www.kurytyba.msz.gov.pl/pl/aktualno"ci 

Nowemu Konsulowu Honorowemu RP p. 
Wilsnonowi Rodyczowi gratulujemy nominacji i #y-
czymy sukcesów w promocji kontaktów polsko-
brazylijskich, jak te# spo"eczno&ci polonijnej w Rio 
Grande do Sul! W imieniu Czytelników dzi%kujemy 
za udost%pnienie zdj%' z uroczystej inauguracji Kon-
sulatu! 
 

!$/%&4&'#'02&#;"'<=*'-0>#3">$'10%('
'8%&3"/9&4&'82&-?$@/2"5A0'B-#5#'C%1&3%$2'

'
!"# $%&'()*+# ,%# -./.&+# 0.1$2#3"$*1.4# 5# /)(.%21.46,1#
3789:;#3"().&#<4"1=2>?4)#5#?2@#A)-,6"#B,C"6.1";#A,D
4"$*&.#E.%"-# )EF# :,*)?"#G-.1),6";#A1$2$@"@2#/#HIJK#
1F# 81$.$# 3)'%$2@"1,%,/L# M.%.1"(&'# :,6@)($L# &.N,#
,&(*# <6"@)?O"/,/)# <4"1=2>?4).E*# $"# 1.4,1%,/2# -,6#
A1$.$#P6-"@624#/#E"&*#HIJJ;#<6"@)?O"/#8"/-)?$./?4)#
5#,1N"@)$"6,1#/2?6"/2F##

%! -<.A! `[! E'5'! `JYP! %)! #2+1'/'! 21&'%1'!!
&9+1'&'!Ua@QVUb@c!U7@WdefU7V!gVUaSWe],Qe!hSa!
3W,?,! @ah@Qae7! YZPP_:! B%#9;212&'<'! #! 2*'#5.! [J)!
%2"#<."9! 421A! B%#9B'-'5M"$5! &! -<.A! [! E'5'! `JYP! %)!
c9+1'&'! #2+1'/'! 21&'%1'! &! 6A#$AE! g.+12%..! 3240
+*.$;2! WA"HA! hA-2&$;2! &! c'%+#'&.$)! ?*+B2#9"5'!
#2+1'/'! B%#9;212&'<'! B%#$#! a2&'%#9+1&2! 324+*20
8%'#94.5+*.$! .! 6A#$AE! g.+12%..! 324+*.$;2! WA"HA! hA0
-2&$;2)! @A12%$E! &9+1'&9! 5$+1! U1'<.+/'&! 3'&4.0
+#$&+*.:!B%$#$+!a2&'%#9+1&'!324+*208%'#94.5+*.$;2)!

! c9+1'&=! 21&2%#9/! -%! >'<A+#! FE.1%A*:! L90
%$*12%!6A#$AE!g.+12%..! 324+*.$;2!WA"HA! hA-2&$;2:!
*1C%9!E).<)! B2-*%$K4./! %24=! U1'<.+/'&'! U*'%N9O+*.$;2!
-4'! B24+*.$;2! 421<."1&':! 5$;2! B'1%.219#E)! U1'<.+/'&!
U*'%N9O+*.! (%'/! A-#.'/! &! VV! &25<.$! K&.'12&$5:! 2--'/!
N9".$! #'!&24<2KR!@<;4.*C&! .! 324'*C&)!F2K".! B2&.1'/!!
-%! >$%#9! 6'#A%$*:! c."$-9%$*12%! 6g3Wh:! *.$%A5M"!
+/2&'!+$%-$"#<$;2!B2&.1'<.'!-2!;2K".'!H2<2%2&$;2!!
A%2"#9+12K".! 0! 6'".$5'! U*'%N9O+*.$;2:! +9<'! B.421'0
(2H'1$%':!*1C%9!<'!1=!A%2"#9+12KR!B%#9(9/!#!h2<-9<A)!!
! U1'<.+/'&!3'&4.+#$&+*.!;2%M"2!!B2-#.=*2&'/!
;2K".2&.!H2<2%2&$EA:!6'".$52&.!U*'%N9O+*.$EA:!#'!
4."#<$:!('%-#2!"$<<$!E'1$%.'/9!2!S5"A!!B%$#$<12&'<$!!
<'! &9+1'&.$! 2%'#! B%#$-+1'&./! 1%$KR! &9+1'&9)! 32*'0
#'<2! <'! <.$5! ! ;/C&<$! D'*19! #! N9".'! U1'<.+/'&'! U*'%0
N9O+*.$;2:! 5$;2! ! B'1%.219#E! .! +/AN(=! S5"#9G<.$:! #'!
*1C%M! 2--'/! N9".$)! U1'<.+/'&! U*'%N9O+*.! ! &+BC4<.$! #!
B2%)!2(+)!@<-%#$5$E!6'%*.$&."#$E!(9/!A"#$+1<.*.$E!
421A!-22*2/'!@D%9*.!&!YZPY!%):!(2H'1$%$E!+'E21<$;2!
B%#$421A! B%#$#! @14'<19*! &! YZPP! %):! (%'/! ! A-#.'/! &! VV!
&25<.$!K&.'12&$5:!2%;'<.#2&'/!B24+*.$!+./9!B2&.$1%#0
<$!&!c.$4*.$5! 8%91'<..! 0! (9/! ! 72E$<-'<1$E!324+*.$5!
U#*2/9! 3.421C&! &! Q$&12<! &! c.$4*.$5! 8%91'<..:! (9/!
B.421$E!PJi! -9&.#52<A!(2E(2&$;2!324+*."H! U./! 320
&.$1%#<9"H! &! c.$4*.$5! 8%91'<..:! #;.<M/! ! `I! "#$%&"'!
YZj`!%)!c!"#'+.$! !B2&%21A!!#!<'421A!(2E(2&$;2!<'!
8%$E=)! >$+1! B2"H2&'<9! <'! "E$<1'%#A! &25$<<9E!
c+BC4<219! 8%9195+*.$5! ! &! E.$5+"2&2K".! c$+1! a$%0
+"H$44.<;:! <'! H24$<-$%+*.$5! &9+B.$! a$%+"H$44.<;)! U1'0
<.+/'&!U*'%N9O+*.!5$+1!4$;$<-M!421<."1&'!B24+*.$;2)!
!! F/C&<9E!1$E'1$E!&9+1'&9!5$+1! !H.+12%9"#0
<9! ! 421! U1'<.+/'&'! U*'%N9O+*.$;2! ! B%#$#! @14'<19*! &!
E'5A!YZPP! %))!L$"9#5'!2! 42".$!-4'!B2(.".'! %$*2%-A!&!
#'*%$+.$!2-4$;/2K".!!421A!!($#!4M-2&'<.'!.!"#'+A!B%#$0
421A! 1%#9E'<'! (9/'!&! 1'5$E<."9! -2! 2+1'1<.$5! "H&.4.)!
U*'%N9O+*.!+1'%12&'/!!#!U1)!h2A.+!&!U$<$;'4A!&!-<.A!k!
E'5'! .! 4M-2&'/! &!6'"$.o! &! 8%'#94..! &! -<.A! [!E'5'!
YZPP!%)!<'!WcL0i!(.+:!+'E242".$!B24+*.$5!*2<+1%A*"5.)!
32*2<'/!-9+1'<+!Pi[`!*E)!&!`J:i!;2-#.<9!A+1'<'&.'0
5M"! !E.=-#9<'%2-2&9! %$*2%-! 2-4$;/2K".! 421A! .! "#'+A!
B%#$421A!+'E2421$E!+B2%12&9E!2!&'-#$!-2!jiJ!*;)!
h$".'/!($#!%'-.'! .!($#!+B'-2"H%2<A)!,'!1$<! 421!#2+1'/!
AH2<2%2&'<9!E$-'4$E!.E)!h2A.+'!84e%.21'!&!YZPI!%)!
B%#$#!6.=-#9<'%2-2&M!l$-$%'"5=!h21<."#M)!U1'<.+/'&!
U*'%N9O+*.! 5$+1! ! 5$-9<9E!324'*.$E:!*1C%9!B2+.'-'! 12!
2-#<'"#$<.$)! U'E2421! WcL0i(.+! (9/! <'5E<.$5+#9E!
+'E2421$E:! 5'*.!*.$-9*24&.$*!B%#$4$".'/!B%#$#!@14'<0
19*)!!
! 32!B2&%2".$!!-2!c'%+#'&9!&!-<.A!!`!+.$%B0
<.'! YZPP! %)! #! %$*2%-2&$;2! %'5-A! '14'<19"*.$;2! (9/!
$<1A#5'+19"#<.$!&.1'<9!!B%#$#!1/AE9!.!"#/2<*C&!%#M-A!!
<'!421<.+*A!62*212&+*.E)!c!"#'+.$!"$%$E2<..!B2&.0
1'<.'!#2+1'/!2-#<'"#2<9!S%-$%$E!3242<.'!W$+1.1A1')!
!! W$*2%-2&9! 421! B%#$#!@14'<19*!B%#9"#9<./! +.=!
-2!B2BA4'%9#'"5.! B24+*.$;2! 421<."1&'!&! K&.$".$!2%'#!
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&! +B2/$"#<2K".'"H! B242<.5<9"H!&! 8%'#94..! .! @%;$<190
<.$)!
! Q'!&9+1'&.$! 5$+1!&.$4$! D212;%'D..! B2*'#A5M0
"9"H! B%#9421! U1'<.+/'&'! U*'%N9O+*.$;2! -2! 8%'#94..:!
B2&.1'<.$!B%#$#!B%#$-+1'&.".$4.!&/'-#!B'O+1&2&9"H:!
+B2/$"#<2K".!B242<.5<$!2%'#!E.$+#*'O"C&!E.'+1:!*1C0
%$! 2-&.$-#./)! c+#=-#.$! (9/! B%#95E2&'<9! $<1A#5'0
+19"#<.$)!3%#$(9&'/!&!W.2!-$!>'<$.%2:!7A%919(.$:!!6'0
%$"H'4!6'44$1:!32<1'!F%2++':! V%'1.!2%'#!&! !32%12!@4$0
;%$)! U1'<.+/'&! U*'%N9O+*.! 2-&.$-#./! 1'*N$! 8A$<2+!
@.%$+:!;-#.$!(9/!%C&<.$N!$<1A#5'+19"#<.$!&.1'<9!B%#$#!
B%#$-+1'&.".$4.!%#M-A!'%;$<19O+*.$;2!.!E.$+#*'O"C&:!
&!19E!3242<.=!'%;$<19O+*M)!!
! U1'<.+/'&!U*'%N9O+*.!#2+1'/!2-#<'"#2<9!&.$0
42E'!&9+2*.E.!2-#<'"#$<.'E.!B24+*.E.!.!B'O+1&!2(0
"9"H)! ! SB%C"#!&+B2E<.'<$;2!&"#$K<.$5!E$-'4A! .E)!
h2A.+'! 84e%.21'! ! .! 3242<.'! W$+1.1A1':! #2+1'/! AH2<2%20
&'<9! E).<)! S%-$%$E! X.%1A1.! 6.4.1'%.:! 7%#9N$E! 720
E'<-2%+*.E! #! F&.'#-M! S%-$%A! S-%2-#$<.'! 324+*.:!
7%#9N$E! Q.$B2-4$;/2K".:! 7%#9N$E!c'4$"#<9"H! m1%#90
*%21<.$n:! ! ! D%'<"A+*M! h$;.M! g2<2%2&M:! (%'#94.5+*.E!
SD."$%+*.E!S%-$%$E!7%#9N! 32/A-<.':!S%-$%$E!72%20
<9!WAEA<..! VX!*4'+9:!S%-$%$E!,'+/A;.!W$BA(4.*.!c=0
;.$%+*.$5!VVV!*4'+9)!!
! U1'<.+/'&! U*'%N9O+*.! +&C5! %'5-! 'D%9*'O+*.!!
2B.+'/! &! *+.MN"$! QRFSST# 4)-,E.61U/# A,@"%# PV124L;#
&9-'<$5!B%#$#!!@$%2*4A(!W#$"#9B2+B24.1$5!324+*.$5!&!
YZPY!2%'#! !*.4*'*%21<.$!&#<2&.2<$5:!E).<)!&!`JJY!%)!
Q'12E.'+1!+'E21<9!421!B%#$#!@14'<19*!2B.+'/!&!*+.MN0
"$! # !"# 9WXDR# 81$.$# P6-"@624;#&9-'<$5! B%#$#! @$%20
*4A(!W#$"#9B2+B24.1$5! 324+*.$5!&! YZPj! %)! WC&<.$N! 1'!
*+.MN*'!E.'/'! *.4*'! &#<2&.$O:! E).<)! &! `JJ[! %)! 2%'#!
#2+1'/'!B%#$1/AE'"#2<'!<'! 5=#9*!'<;.$4+*.!B%#$#!6'0
".$5'! U*'%#9O+*.$;2o! ]'B1! U1'<.+4'&! U*'%#9<+*.!
Y1"@?"6-"@6)(#M-)NC6#Z@#9WX#R#B)?##3"2#HIJJF#
! !3'E.=R! 2! (2H'1$%#$! 421A! B%#$#! @14'<19*! .!
4$;$<-#.$! 421<."1&'! B24+*.$;2! 5$+1! 1%2+*4.&.$! B.$4=0
;<2&'<')!>$;2!.E.=!<2+.!!&.$4$!+#*C/:!E).<)!&!c'%".$:!
U*'%N9<.$! .!S4*A+#A:! A4."!E).<)!&!c'%+#'&.$:! -%AN9<!
H'%"$%+*."H:! EA#$C&:! '$%2*4A(C&)! >$+1! B'1%2<$E!
5$-<2+1$*! 421<."#9"H!E).<)! [)! 8'#9! h21<."1&'! a%'<+0
B2%12&$;2! &! 7%'*2&.$)! p%2"#9K".$! 2("H2-#2<$! +M!
%2"#<."$!&'N<9"H!&9-'%#$O!&!5$;2!N9".A!<.$!194*2!&!
5$;2! %2-#.<<9E! E.$K".$! :c'%".$:! '4$! 1'*N$! B%#$#! [)!
8'#=! h21<."1&'! a%'<+B2%12&$;2!&! 7%'*2&.$:! *1C%$5!
5$+1! 3'1%2<$E:! 2%'#! B%#$#! L2&C-#1&2! U./! 32&.$1%#0
<9"H!B2-"#'+!q&.=1'!h21<."1&')!
! F2KR! H2<2%2&9:!6'".$5! U*'%N9O+*.:! B2-#.=0
*2&'/!2%;'<.#'12%2E!&9+1'&9!#'!AB'E.=1<.$<.$![J)!
%2"#<."9!421A!S5"'!B%#$#!@14'<19*:!&9%'#./!A#<'<.$!-4'!
(2;'1$;2! #(.2%A! D212;%'D..! .! -2*AE$<1C&! B%$#$<120
&'<9"H! <'! &9+1'&.$)! c.$4$! "$<<9"H! B'E.M1$*! B2!
S5"A! !B%#$*'#'/!6A#$AE!h21<."1&'!324+*.$;2!&!7%'0
*2&.$! 2%'#! [)! 8'#.$! h21<."1&'! a%'<+B2%12&$;2! &!
7%'*2&.$:! *1C%$5! S5".$"! 5$+1! 3'1%2<$E)! 6C&.M"! 2!

S5"A:! B2&.$-#.'/:! N$! (9/! "#/2&.$*.$E! ! +*%2E<9E:!
*2"H'/!324+*=! .!c'%+#'&=:!(9/!-AE<9!#!Y0$;2!3A/*A!
h21<."#$;2:! *1C%$;2! 2-#<'*=! <2+./! ! <'! EA<-A%#$)!
S5".$"!(9/!('%-#2!-AE<9! #! !B%#$421A!B%#$#!@14'<19*:!
#'*2"H'/! +.=! &! @E$%9"$! 32/A-<.2&$5)! 6'".$5! U*'%0
N9O+*.! B2-#.=*2&'/! ! @E('+'-2%2&.! ! 8%'#94..! >2%;$!!
F$%'4-2!7'-%.r$EA!#'!AH2<2%2&'<.$!5$;2!S5"'!B%#$#!
&/'-#$! (%'#94.5+*.$! SD."$%+*.E! S%-$%$E! 7%#9N! 32/A0
-<.'! 2%'#! #'! &9-'<.$! 2*24."#<2K".2&$;2! #<'"#*'!!
B2"#12&$;2!#!2*'#5.![J)!%2"#<."9!421A!B%#$#!@14'<19*)!
a'(4."'! B'E.M1*2&'! #! 2*'#5.! jJ)! %2"#<."9! 421A! B%#$#!
@14'<19*! #<'5-A5$! +.=!&!L2EA! 3242<..!&! 8A$<2+! @.0
%$+)! c! A%2"#9+12K".! 2-+/2<.=".'! ! 1'(4."9! &! YZkP! %)!
A"#$+1<."#9/! *+.MN=! W'-#.&.//)! c! `JY`! %):! &! %'E'"H!
2("H2-C&!kJ)! %2"#<."9! KE.$%".!S5"'! ! 2-+/2<.=1'! #20
+1'/'!B.=*<'!1'(4."'!B'E.M1*2&'!&!7'1$-%#$!3242&$5!
c25+*'! 324+*.$;2! &! c'%+#'&.$)! 6'".$5! U*'%N9O+*.!
&9%'#./! B2-#.=*2&'<.$! L2&C-"9! U./! 32&.$1%#<9"H:!
;$<)!h$"H2&.!6'5$&+*.$EA:!N$!&!-<.A![!E'5':!&![J)!
%2"#<."=!421A!B%#$#!@14'<19*!#/2N9/!*&.'19!B2-!1'(4."M!
B'E.M1*2&M! !&! 7'1$-%#$! 3242&$5!c25+*'! 324+*.$;2!
&!c'%+#'&.$)!! !
! @E('+'-2%! 8%'#94..! >2%;$! F$%'4-2! 7'-%.! &!
+&9E! &9+1MB.$<.A! +1&.$%-#./! E).<):! N$! &9+1'&'!
AB'E.=1<.'5M"'![J)!%2"#<."=!421A!U1'<.+/'&'!U*'%N9O0
+*.$;2! B%#$#! @14'<19*! E'! E.$5+"$! &! +B%#95'5M"9E!
E2E$<".$:!*.$-9!!324+*'!!.!@E$%9*'!b'".O+*'!#&%'"'0
5M!<'!+.$(.$!&.=*+#M!A&';=)!!c+*'#'/!<'!&#%2+1!%$4'0
"5.! H'<-42&9"H:! 1A%9+19*.:! *2<1'*1C&! E.=-#9! <'A0
*2&"'E.!2%'#!*2<1'*1C&!&!+12+A<*'"H!B24.19"#<9"H!
E.=-#9! 8%'#94.M! .! 324+*M)!c! YZPP! %)! U1'<.+/'&! U*'%0
N9O+*.! (9/! B%#95E2&'<9! &! 8%'#94..! 5'*! (2H'1$%)! 320
1&.$%-#$<.$! 1$;2!E2N<'!#<'4$GR!<'!&9+1'&.$! !&!'%0
19*A/'"H! ;'#$1! (%'#94.5+*."H! #! 1$;2! 2*%$+A:! ;'#$19!
B.+'/9! 2! $<1A#5'#E.$:! 5'*.! 5$;2! &9"#9<! &#(A-#./!!
&K%C-!E.$+#*'O"C&! 8%'#94..)! 3%'+'! (%'#94.5+*'! 2*%$0
K4'/'!5$;2!&9"#9<!5'*2!<'-#&9"#'5<9:!*1C%9!#'B$&<./!
U*'%N9O+*.$EA!E.$5+"$!5'*2!5$-<$EA!#!<'5&.=*+#9"H!
421<.*C&!&! K&.$".$)! @E('+'-2%! 7'-%.! +1&.$%-#./:! N$!
B.2<.$%+*.! 421! U*'%N9O+*.$;2! E2N$! (9R! A#<'<9! 5'*2!
+9E(24!#(4.N$<.'!E.=-#9!2(A!*2<19<$<1'E.)!!
! ]H'%;é d'Affaires  a.i. Ambasady Argentyny 
Patricia Beatriz Salas nie mog#a uczestniczy(  w  
otwarciu wystawy. W przys#anym  pi$mie  wyrazi#a 
"al, "e nie mog#a przekaza( uczestnikom uroczysto$ci 
wra"e' i satysfakcji, jakie by#y udzia#em spo#ecze'-
stwa argenty'skiego wówczas – w roku 1933 – gdy 
pilot Skar"y'ski dokona# swego heroicznego i zu-
chwa#ego wyczynu, którego nikt  nigdy w podobnym 
stylu nie powtórzy#. 
 W uroczysto$ci otwarcia wystawy  uczestni-
czyli m.in.  Dowódca 8. Bazy Lotniczej im. p#k. pil. 
Stanis#awa Skar"y'skiego w Krakowie, przedstawi-
ciel Dowódcy Si# Powietrznych, przedstawiciele Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych,  Biura Spraw Za-
granicznych Kancelarii Prezydenta RP, Uniwersytetu 
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Warszawskiego, w tym dyrektor Centrum Studiów 
Latynoameryka'skich UW, muzeów, $rodowisk kul-
turalnych, czasopism lotniczych „Skrzydlata Polska” 
i „Gapa”, prezes Stowarzyszenia Polsko-
Argenty'skiego oraz cz#onkowie Towarzystwa Pol-
sko-Brazylijskiego. 
 Materia#y fotograficzne, reprodukcje doku-
mentów oraz inne cenne materia#y na wystaw!  udo-
st!pni#o  wiele archiwów, muzeów i innych instytucji 
oraz  osoby prywatne. S% w$ród nich Maciej Skar-
"y'ski, Ambasada Brazylii, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe, Centralne Archiwum Wojskowe, Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie, Muzeum Miasta i Rzeki War-
ty, Muzeum Okr!gowe w Sieradzu, 8.Baza Lotnictwa 
Transportowego im. p#k. pil. Stanis#awa Skar"y'-
skiego w Krakowie, Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
Szko#y Podstawowe im. p#k. pil. Stanis#awa Skar"y'-
skiego w Olkuszu i Skar"ynie, Publiczne Gimnazjum 
im. p#k. pil. Stanis#awa Skar"y'skiego w Warcie, 
Konsulat Generalny RP w Kurytybie , Ambasada RP 
w Meksyku oraz Zwi%zek Polaków w Argentynie. 
Korzystano z wielu publikacji. Organizatorzy wysta-
wy sk#adaj%  serdeczne podzi!kowania instytucjom, 
organizacjom i osobom prywatnym ,które nieodp#at-
nie udost!pni#y materia#y i udzieli#y pomocy w przy-
gotowaniu wystawy.  
  Wystawa  cieszy si! du"ym zainteresowa-
niem i b!dzie prezentowana w Dowództwie Si# Po-
wietrznych z okazji )wi!ta Lotnictwa w Warszawie, 
w Oddziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego w Sandomierzu, w Muzeum Politechniki 
Warszawskiej, w Galerii Uniwersytetu Warszawskie-
go w Pa#acu Kazimierzowskim, w Liceum Ogólno-
kszta#c%cym im. Rui Barbosy w Warszawie oraz w 
innych instytucjach na terenie kraju.  

Stanis!aw PAWLISZEWSKI 
Warszawa,  lipiec 2013 r.!
!
D'7"&-"(/#&'2/*'E-&3>"/#2&'!09>#&@/2"5A0F'

724$5<9!D%';E$<1o G!/B0.3"53"&'#'?$>"&H*!
st! 6'E'! N9"#9/'! +2(.$:! N$(9E! (9/! E.<.0

+1%'<1$E)! 6.<.+1%'<1A%9! <'A"#9/! E<.$! +1'%+#9! 2-$!
E<.$! 3'&$/! U#'5<')! W'#! 12! <'&$1! E.'/$E! +#"#=K".$!
+/AN9R!-2!6+#9!K&)!*+)!(.+*AB2&.!#!3%#$E9K4':!*1C%9!
(9/!&!W9E'<2&.$)!

>'*2! "H/2B"9! 4A(.4.KE9! &! <.$-#.$4=! "H2-#.R!
-2!,-%25A:! +B.5'5M"!&2-9!E.<$%'4<$o! a91A+:! 74'A-.'! .!
]$4$+19<':!#'K!&!19;2-<.A! 12!"H2-#.4.KE9!-2! 4'+A!<'!
(2%C&*.:!E'4.<9!.!;%#9(9)!

c!#.E.$!12KE9!#5$N-N'4.!!<'!+'<*'"H!<'!A4."9!
sU1'%$5_!B2-!s%'(.<C&*=_:!;-#.$!(9/'!N9-2&+*'!(2N0
<."':! '4(2! <'! %#$"$! a'(2%! <'! /9N&'"H)! UB2%1$E! #.0
E2&9E!(9/2!1$N!(.".$!+.=!K<.$;.$E)!!

c!YZ`k!%)!25".$"!3'&$/!c2/"#'O+*.:!B2!B%#$0
#.=(.$<.A! #'"H2%2&'/! <'! B/A"'! .! #E'%/)! Q'5+1'%+#'!
+.2+1%'! 7'1'%#9<'! B2+#/'! -2! #'*2<A! +.C+1%! U/AN$(<.0

"#$*!&! U1'%$5!c+.)! 8%'1! >C#$D! 2-(9/! B2-"H2%MNC&*=!
&!,'E(%2&.$)!!

>'!&!i!*4'+.$! +#*2/9!B2-+1'&2&$5:!&%'"'5M"!
#$! +#*2/9! &! B.$%&+#9E! -<.A! <'A*.:! #2('"#9/$E! &!
2;%2-#.$!<'+#$;2!-2EA!<'!32+'-#.$!L24<$5!B+':!*1C0
%9!-2(.5'/!+.=!-2!-%#&.!&$5K".2&9"H)!W#A"./$E!*'E.$0
<.$E:!'!2<!-2!E<.$:!4$"#!2;%2-#$<.$!<.$!-'/2!EA!%#A0
".R!+.=!<'!E<.$)!c.="!2(+#$-/!-2E!.!#!-%A;.$5!+1%2<9!
#'"#M/!E<.$! '1'*2&'R)! 8%2<./$E! +.=! B.C%<.*.$E:! B20
1$E! #$+#91$E:! '! *.$-9! E<.$! A;%9#/! &! %=*=:! #'"#M/!
'1'*2&'R! E/2-+#M! +.2+1%=! l%'<.=:! *1C%'! B2;'<.'/'!
*2<.$!B%#9!*.$%'".$)!8%'1!>C#$D!2(%2<./!5M:!'4$!B.$+!#'0
+#9/!+.=!#'!-2E$E!&!4.K".$)!c!19E!"#'+.$!(9/'!E/2"*'!
#(2N'! *.$%'1$E! .!E'+#9<M)! W2(21'! +1'<=/')! Q'5+1'%0
+#9!(%'1!@<-%#$5!"H&9"./!&.-/9!.!<'!B+')!p-$%#9/!%'#:!'!
B21$E!&.="$5! .! #'(./)!S*'#'/2! +.=:! N$! 12!(9/!&K".$*/9!
B.$+)! c.="! *24$;'! (%'1'! >C#$D':! >'<! U#'4'5-':! "#9E!
B%=-#$5! (.$;<.$! #$! E<M! -2! 4$*'%#'! -%'! 8.$4$"*.$;2)!
a$<!#-$#9<D$*2&'/:!-'/!2B'1%A<$*:!%=*=!<'!1$E(4'*!.!
1$;2! +'E$;2!-<.'!&.$"#2%$E!#!(%'1$E! >C#$D$E!B20
5$"H'/$E!B2".M;.$E!-2!7%'*2&'!-2!,'*/'-A!8A5&.-'!
<'! #'+1%#9*.)! 89/$E! 1'E!`! 19;2-<.$)!Q.$! N'/2&'/$E:!
(2!#2('"#9/$E!7%'*C&o!c'&$4:!;%2(9!*%C4C&:!*2B.$"!
c'<-9!.!72K".A+#*.)!!

V! 1A! B%#$%&'/$E! B.+'<.$:! (2! &9-'&'/2! E.!
+.=:!N$!12:!"2!+.=!#$!E<M!.!*2/2!E<.$!-#.'/2:!5$+1!E'/2!
&'N<$)!!

h$"#!212!-#.K!`I)u)`JJY!%)!<'-$+#/2!E<.$!<'0
1"H<.$<.$:!(9! 5$-<'*!&+B2E<.$<.'!#!N9".'!*2<19<A20
&'R)!!

]2! -2!E25$5! B%#9+#/2K".:! B2+1'<2&.2<2:! B2!
<'%'-#.$!%2-#.<<$5:!E<.$!*+#1'/".R)!c.="!B%#9;212&'0
/$E! +.=! -2! $;#'E.<A!&+1=B<$;2! #! *4)! I! +#*2/9! B2-0
+1'&2&$5! -2!P0".$5! ;.E<'#5'4<$5!&! U'<2*A)!L2! 1$;2!
"$4A!(9/'!B21%#$(<'!1'*N$!E25'!E$1%9*'!A%2-#$<.'! .!
"H%#1A:! &9+1'&.2<'! B%#$#! *+)! -#.$*'<'! c24+*.$;2!
>C#$D'!-<.'!YZ!"#$%&"'!YZ`I!%)!!
!

!""#$#%! "#! $%&'()*&+! ),'-.%&! $-$'*&/.%&0-! .12
3&'1! 4567#8! $-+#(%9! )%:! ;9</! .13&'#6+%! $&'%-2
/=>1?! @%..-! ;=AB! +#>! .#! >-C&+.=67! ),'-.#67D!
3#+26*&'(%&6!EFGHB!.'!HIEHJB!HKEFGH?!L#!.%&/-$#2
,'*&.%&!$'*&$'#)*#3=M!!
 

Ko%ció! polski w Rio (1953-2013) 
Imigrant polski przyby#y z interioru brazylij-

skiego s#yszy nagle wokó# siebie d&wi!k j!zyka pol-
skiego. Wychodzi z izolacji etnicznej do wspó#"ycia 
ze swoimi rodakami. Czuje si! jak u siebie. Potem, 
po latach, ju" jest obcym na ziemi Krzy"a Po#udnia. 
Brazylia, która uprzejmie go przyj!#a, jest teraz w 
rzeczywisto$ci jego domem rodzinnym. Lecz pocz%t-
ki s% trudne, i ka"dy imigrant to prze"ywa. Nowy 
j!zyk, nowe tradycje, klimat i przyroda po trochu 
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przenikaj% jego jestestwo, przemieniaj% go i go „natu-
ralizuj%”.  

 
Kontakt mi!dzyosobowy, przewa"nie kon-

takt nie tylko fizyczny lecz równie" religijny, pomaga 
emigrantowi w integracji z now% ojczyzn%. Pierwsza 
msza $wi!ta, odprawiona i $piewana po polsku, mia#a 
taki skutek na m#odym Polaku niedawno przyby#emu 
do Rio de Janeiro. By# to rok 1952, a ko$ció# „po"y-
czony” by# ko$ció# Matki Boskiej Niepokalanego 
Pocz!cia w dzielnicy Botafogo. Lecz potem nast%pi# 
wielki dzie'. W 1953 r. odprawiona zosta#a pierwsza 
msza $w. w ko$ció#ku Matki Bo"ej Bolesnej, który 
nast!pnie przemieni# si! w Polsk% Parafi! Personaln% 
Matki Boskiej Jasnogórskiej.  

Od tamtego roku / i dzi!ki mobilizacji 
wspólnoty polskiej w Rio de Janeiro, pod przewod-
nictwem ks. pra#ata W#adys#awa S#apy, pani Lucyny 
Haczy'skiej i ówczesnego prezesa Towarzystwa Po-
lonia, Boles#awa )liwowskiego / mieli$my w ko'cu 
nasz w#asny ko$ció#. S#ynne osoby do niego wst!po-
wa#y, lecz tak"e nie mniej wa"ne anonimowe dusze, 
które pomog#y w utrzymaniu p#on%cego p#omienia. 
Przede wszystkim pokolenia oddanych kap#anów i 
sióstr, szczególnie nale"%cych do Towarzystwa Chry-
stusowego i do Zgromadzenia Chrystusa Króla. 

Cz!sto przybywaj% teraz na niedzieln% msz! 
$w. katolicy przybyli z Polski i z innych krajów, któ-
rzy tutaj pracuj% lub studiuj%, oprócz wielu innych, 
wabionych pi!knem Cudownego Miasta. 

W$ród parafian s% jeszcze wierni ko$cio#a 
polskiego, którzy pami!taj% tamt% msz! $w. odpra-
wion% w 1953 r. By#y to czasy zupe#nej izolacji Pol-
ski, i na koniec ka"dej mszy $w. prosili$my Boga, by 
za wstawiennictwem Matki Boskiej Jasnogórskiej 
odda# nam woln% Ojczyzn!. Teraz ten wielki dar ju" 
jest rzeczywisto$ci%.  

Zawdzi!czamy t! wielk% #ask!, "e mo"emy 
nadal modli( si! i $piewa( w j!zyku polskim i w ten 
sposób utrzymywa( "yw% wi!& z sam% Polsk% i z jej 
tysi%cletni% wiar%, arcybiskupowi Rio de Janeiro Jai-

me de Barros Câmara, który tak"e popar# inicjatyw! 
ks. Benedykta Grzymkowskiego, by pó&niej prze-
mieni(  nasz% polsk% kapelani! na parafi! personaln% 
Polaków. Jednak"e, b!d%c polskim, nasz ko$ció#ek 
jest nadal miejscem spotkania Brazylijczyków, którzy 
kochaj% Polsk! i Polaków, którzy kochaj% Brazyli!. 

Ks. Jan Sobieraj TChr, nasz obecny duszpa-
sterz, jest wspania#ym reprezentantem tych  pokole' 
kap#anów, którzy od tylu lat oddaj% si! niezm!czonej 
pracy dla Boga i dla swoich owieczek. Owieczek nie 
tylko polskich i "yj%cych w oddalonych dzielnicach, 
lecz równie" Brazylijczyków mieszkaj%cych daleko 
lecz wabionych pi!knem liturgii i $piewów polskich. 
I taka ostatecznie zdaje si! by( oczywista konkluzja: 
polskie czy brazylijskie, uczucie przynale"no$ci, do-
mu rodzinnego, które tak jasno zauwa"amy pochodzi 
z jednego &ród#a: z wiary, w której wszyscy uczestni-
cz%. I w#a$nie to by#o powodem, dla którego tamten 
m#ody imigrant czu# si! akceptowany i przyj!ty na 
Ziemi Krzy"a )wi!tego.      Tomasz (YCHOWSKI 
 

Peregrynacja relikwii 
b!ogos!awionego Jana Paw!a II 

 
Od 30 sierpnia br. relikwie przebywaj% w 

parafii $w. Józefa w Orle Bia#ym w stanie Espírito 
Santo. Relikwie od sierpnia 2012 r. nawiedza#y 
wspólnoty w Paranie, Rio Grande do Sul, São Paulo. 
G#!boko wierzymy, "e aktualnie b#ogos#awiony Jan 
Pawe# II - poprzez obecno$( relikwii we wspólno-
tach, które je przyjmuj% z mi#o$ci%, entuzjazmem i 
wielk% rado$ci%, jak to osobi$cie do$wiadcza#em w 
dwóch wspólnotach w Monte Claro i Águia Branca 
we wspomnianym brazylijskim stanie – u$miecha si! 
z Nieba i hojnie b#ogos#awi tym, którzy Go prosz% o 
wstawiennictwo u Boga!   
 
Napisz co! do „Echa”".. Czytelnicy czekaj#! 

 

Biuletyn „Echo Polonii Brazylijskiej” zosta! przygotowany do druku w Cha!upniczej Oficynie Komputerowej ZM w Kurytybie*!
Nak!ad 500 egz. Projekt winiety: Eluta Sta&ko-Smierzchalska z wydawnictwa „Hlondianum” w Poznaniu. PMK nie ponosi odpowiedzialno%ci  
za tre%' artyku!ów autorskich. Zezwala si$ na dokonywanie przedruków pod warunkiem podawania (ród!a. Materia!y do publikacji prosimy  

przesy!a' na adres siedziby rektora PMK: Rua Gilherme Ihlenfeldt, 1037  -  82620-035 Curitiba – PR 
1(I'3&'&7-5/'5152%-03">#3$J revista@polonicus.com.brK'-5"%0-LB01/2&M."/;&*>0.*I- 

www.polska-misja.com.br 




