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Jedyne pismo polskie w Brazylii 

 
Słowo rektora 

 Czcigodni Księża, Drogie Siostry, Sza-
nowni przedstawiciele społeczności polonijnej! 

Przekazujemy Wam ostatni 
numer naszego polonijnego 
periodyku, jaki ukazuje się 
w kończącym się już 2013 
r.  Czas, jaki upłynął od 
ukazania się ostatniego 
„Echa” naznaczony był wie-
loma ważnymi wydarze-
niami. Pragniemy zasygna-
lizować w tym numerze to, 

co było w naszym polskim i polonijnym życiu, w 
minionym okresie. Jako pierwszy tekst zamiesz-
czamy przesłanie Prymasa Polski do Polonii na 
Boże Narodzenie! Zapraszamy do wnikliwej lek-
tury listu J. E. Arcybiskupa Metropolity Gnieź-
nieńskiego i Duchowego Protektora Polonii! 
Anonsujemy z dużą dozą radości i satysfakcji, 
że Polska weszła do brazylijskiego programu 
„Nauka bez granic”. W październiku odbywały 
się w Porto Alegre światowe zawody seniorów w 
lekkoatletyce, w których brali udział sportowcy z 
Polski. Z radością informujemy o nominowaniu 
prof. Henryka Siewierskiego ze stołecznej Brasi-
lii do najważniejszej brazylijskiej nagrody literac-
kiej. Obszerną część tego numeru zawiera re-
portaż przybliżający przebieg wizyty duszpaster-
skiej Prymasa Polski wśród Polonii brazylijskiej. 
Z okazji 60 lat Polskiej Misji Katolickiej w Brazy-
lii. otrzymaliśmy wiele życzeń i listów. W niniej-
szym numerze zamieszczamy błogosławieństwo 
Ojca św. Franciszka, przesłanie J. E. Arcybisku-
pa Giovanni d’ Aniello - Nuncjusza Apostolskie-
go w Brazylii oraz J. E. Biskupa Romualda M. 
Kujawskiego - ordynariusza diecezji Porto Na-
cional, w stanie Tocantins. Polecam także in-
formację o wykładzie prof. Henryka Siewierskie-
go o polskiej poezji współczesnej w Brazylii.  
 Na zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia w imieniu całej wspólnoty polonijnej skła-
dam najlepsze życzenie: Ich Ekscelencjom na-
szym Biskupom posługującym i spalającym się z 
oddaniem w wielu brazylijskich diecezjach, 
Czcigodnym Kapłanom diecezjalnym i zakon-
nym, Drogim Siostrom zakonnym pełniących 
ofiarnie i z miłością różne zadania w tym żywym 
i dynamicznym Kościele Kraju Krzyża Świętego,  

 
Ich Ekscelencjom Dyplomatom: Panu Ambasa-
dorowi, Panom Konsulom Generalnym, Konsu-
lom oraz wszystkim pracującym w Ambasadzie i 
Konsulatach RP, Rodakom z Polski, którzy pra-
cują w różnych przedsiębiorstwach na terenie 
Brazylii, Liderom polonijnym, ich rodzinom i 
wspólnotom oraz tym wszystkim Osobom, które 
będą miały możliwość zetknięcia się z naszym 
pismem wydawanym po polsku w Brazylii: niech 
Dobry Bóg udzieli Wam łaski Pokoju i duchowej 
Radości na czas przeżywania Świąt Bożego Na-
rodzenia! Wielu z nas spędzać będzie, po raz 
kolejny, te ważne święta i wyrażające się w bo-
gactwie naszych polskich tradycji, w oddaleniu 
od Ojczyzny, Rodziny, Bliskich! Niech sam 
Chrystus Pan wypełni Wasze Serca swoją 
obecnością byście nie odczuwali bolesnego 
osamotnienia! Niech Maryja, Matka naszego 
Zbawiciela otoczy Was swym macierzyńskim 
płaszczem na wszystkie dni nadchodzącego 
2014 roku! Zdrowia, radości, pokoju i realizacji 
dobrych zamierzeń! Uprzejmie proszę o przyję-
cie w darze świątecznym i noworocznym mojej 
pokornej modlitwy i pamięci podczas sprawowa-
nia Eucharystii! Z wyrazami świątecznych po-
zdrowień i szczególnej łączności - 

– ks. Zdzisław Malczewski SChr  
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii  

 

 
      
W Nim było życie, 
A życie było światłością ludzi, 
A światłość w ciemności świeci, 
I ciemność jej nie ogarnęła (J 1,4-5) 
 

Umiłowani Rodacy mieszkający  
w różnych zakątkach świata, 
Drodzy Duszpasterze polonijni! 

 
Z woli Pana czasu i wieczności dane jest 

nam radować się z pamiątki historycznych naro-
dzin naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. 
Kolejny raz w naszym życiu stajemy zadziwieni 
wobec niepojętej tajemnicy: Bóg stał się czło-
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wiekiem; Ten, który nas stworzy�, sam przyj�� 
nasz� natur�; Pan wszech�wiata, do którego 
wszystko nale�y, przyszed� na ziemi� ubogi, 
biedny i opuszczony; Ten, który nie ma granic, 
zamkn�� si� w ramach czasu i przestrzeni. 

Tak! Bóg narodzi� si� jako cz�owiek i na-
rodzi� si� dla cz�owieka. Jak pisa� �w. Pawe�: dla 
was sta
 si� ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogaci� (2 Kor 8,9). Jezus zamieszka� mi�dzy 
nami, aby nas obdarzy� wspania�ymi darami: 
�yciem i �wiat�o�ci�. Jan Ewangelista mówi�, �e 
w Nim by
o �ycie, a �ycie by
o �wiat
o�ci ludzi, 
a �wiat
o�� w ciemno�ci �wieci i ciemno�� jej nie 
ogarn�
a (J 1,4-5).  

Chrystus-S�owo jest moc�, która stwarza 
i podtrzymuje wszelkie �ycie fizyczne i duchowe 
w ca�ym wszech�wiecie. Prawdziwe �ycie od 
samego pocz�tku jest zwi�zane ze s�uchaniem 
S�owa (por. Rdz 2,16), bo s�uchaj�c Boga pozo-
stajemy z Nim w komunii i mamy udzia� w pe�ni 
Jego �ycia. Jezus mówi� przecie�: Ja jestem �y-
ciem (J 14,6), przyszed�em, aby ludzie mieli �y-
cie w obfito�ci (J 10,10). Tego �ycia nie mo�na 
jednak zdoby� samemu, bo jest ono darem od-
wiecznego Ojca danym tym, którzy wierz� w 
S�owo, które sta�o si� cia�em. 

 Cz�owiek jednak mo�e powiedzie� Bo-
gu: „Nie” i odrzuci� dar Jego �ycia. Z grzechu, 
czyli z odrzucenia objawiaj�cego si� Boga, rodzi 
si� ciemno�� moralna i duchowa, która bierze 
cz�owieka w niewol� i wci�gaj�c go ostatecznie 
w ca�kowit� destrukcj�. �wiat ciemno�ci, zbun-
towany przeciw Bogu, jest z jednej strony nie-
zdolny do przyj�cia �wiat�o�ci S�owa, ale z dru-
giej strony nie jest w stanie jej pokona�. Bo to 
w�a�nie moc� wcielonego S�owa dokonuje si� 
zwyci�stwo Boga nad pierwotn� ciemno�ci�. 
Jedyn� �wiat�o�ci�, która wydobywa nas z 
ciemno�ci grzechu i �mierci, jest Chrystus (por. 
J 8,12). Bóg, Ten, który rozkaza
 ciemno�ciom, 
by zaja�nia
y �wiat
em, zab
ysn
 w naszych 
sercach, by ol�ni� nas jasno�ci poznania chwa-

y Bo�ej na obliczu Chrystusa (2 Kor 4,6). 
 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Wpatruj�c si� w posta� Dzieci�tka Jezus 

z�o�onego w betlejemskim ��obie zadajemy so-
bie pytanie, w jakim sensie jest On dla nas �y-
ciem, w jakim sensie jest On dla nas �wiat�em?  

�wi�tuj�c Bo�e Narodzenie trzeba nam 
si� zastanowi�, jak my podchodzimy do �ycia i 
jakie jest nasze odniesienie do tego wielkiego 
Bo�ego daru. Trzeba to uczyni� tym bardziej, �e 
w �wiecie, w którym przysz�o nam �y� i praco-
wa�, brat ci�gle zabija swego brata, a matka nie 
pozwala urodzi� si� swemu dziecku; ludzie dla 
w�asnej wygody godz� si� na „pozbywanie si�” 
starych i chorych, bo uwa�aj� ich za niepotrzeb-

ny balast; �ycie cz�owieka jest mniej cenione ni� 
dobra tego �wiata
 

A tymczasem Chrystus przychodz�c na 
�wiat dowarto�ciowa� �ycie i pragnie, aby�my 
dzi�ki Jego �yciu rozumieli sens i warto�� na-
szego �ycia. Chrystus – Nowe �ycie, pragnie 
o�ywi� nas na nowo, a uroczysto�� Jego naro-
dzenia jest dla nas, wierz�cych, �wi�tem �ycia. 

Drugim darem, jaki daje nam Nowona-
rodzony jest �wiat�o��. Chrystus sam jest na-
szym �wiat�em. Jego narodzenie roz�wietli�o 
mroki ciemno�ci, z�a i grzechu. By�a to �wiat�o��, 
która w ciemno�ci �wieci i ciemno�� jej nie 
ogarn�
a (J 1,5). Bez tej �wiat�o�ci nie ma 
szcz��liwego i udanego �ycia. To Jezus – �wia-
t�o��, proponuje nam pewn� drog� nieomylnie 
prowadz�c� do nieba.  
  

Drodzy Rodacy! 
Przez adwentowy trud, przez sakrament 

pokuty i pojednania, przygotowali�cie Jezusowi 
miejsce w Waszych sercach. Nie pozwólcie, aby 
Pan kiedykolwiek odszed� od Was zasmucony i 
odrzucony. Nie dopu�cie, by Waszym �yciem 
rz�dzi�y ciemno�ci grzechu. Niech ka�dy dzie�, 
tam – gdzie przysz�o Wam �y� i pracowa� – b�-
dzie okazj� do rodzenia si� Jezusa w Waszych 
sercach, a dzi�ki �wiadectwu Waszej wiary – w 
sercach Waszych braci i sióstr. 

Jako Prymas Polski i duchowy opiekun 
Polonii �ami� si� z ka�dym z Was wigilijnym 
op�atkiem i �ycz�, aby�cie korzystali z tych da-
rów, jakie przyniós� na ziemi� Bo�y Syn i wnosili 
swój cenny wk�ad w poszanowanie godno�ci 
�ycia w�asnego i ka�dego cz�owieka. Niech cud 
Bo�ego Narodzenia trwa nieustannie, a Bo�e 
Dzieci� hojnie b�ogos�awi tym, którzy w Niego 
wierz� i w Nim pok�adaj� nadziej�. 

 
Radosnych �wi�t Bo�ego Narodzenia  
i szcz��liwego Nowego Roku Pa�skiego!  

                                                               
+ Józef Kowalczyk 

Arcybiskup Metropolita Gnie�nie�ski 
            Prymas Polski 

 
Gniezno, Bo�e Narodzenie 2013 r. 
 

Polska w brazylijskim programie  
„Nauka bez granic” 

Od 20 do 22 pa�dziernika przebywa�a w 
Brazylii delegacja rektorów polskich uczelni 
wy�szych  w sk�adzie: prof. Wies�aw Bany� - 
przewodnicz�cy Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó� Polskich (KRASP),  prof. Stani-
s�aw Bielecki, rektor Politechniki ódzkiej i wice-
przewodnicz�cy  KRASP, oraz prof. Marcin Pa-
�ys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i wice-
przewodnicz�cy Konferencji Rektorów Uniwer-
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sytetów Polskich (KRUP). Polska delegacja spo-
tka�a si� z kierownictwem brazylijskiej instytucji 
CNPq (Krajowej Rady Rozwoju Naukowego i 
Technologicznego), by uwie�czy� negocjacje 
zwi�zane z przyst�pieniem Polski do brazylij-
skiego programu stypendialnego „Nauka bez 
granic”. W programie przewidziane by�o równie� 
spotkanie z rektorem Universidade de Brasilia 
(UnB) oraz z przedstawicielami Ministerstwa 
Edukacji oraz Ministerstwa Nauki, Techniki i In-
nowacji. Wizyta polskiej delegacji jest pocz�t-
kiem szerokiej kampanii promocyjno-
informacyjnej na temat polskich instytucji szkol-
nictwa wy�szego, która b�dzie realizowana 
przez Ambasad� RP w najbli�szych miesi�cach. 
  

Polscy seniorzy w lekkoatletyce 
15 pa�dziernika br. w Porto Alegre od-

by�a si� uroczysto�� otwieraj�ca �wiatowe za-
wody seniorów w lekkoatletyce. Ceremonia po-
��czona by�a defilad� osiemdziesi�ciu dwóch 
delegacji oraz zaprzysi��eniem sportowców od-
by�a si� w stanowym centrum treningów sporto-
wych, CETE, w stolicy stanu Rio Grande do Sul. 
Polska delegacja sk�ada�a si� z dwudziestu 
dziewi�ciu sportowców w wieku od 40 do 83 lat.  
 

Polak nominowany do najwa�niejszej  
brazylijskiej nagrody literackiej 
Prof. Henryk Siewierski jest jednym z fi-

nalistów nagrody Jabuti 2013 za przek�ad ksi��-
ki "Dzie�a zebrane Brunona Schulza”. Nagroda 
Jabuti to najwa�niejsze brazylijskie wyró�nienie 
literackie, które od 1959 r. przyznawane jest 
najwybitniejszym postaciom brazylijskiej sceny 
literackiej. W�ród tegorocznych finalistów zna-
laz� si� Henryk Siewierski - profesor tytularny w 
Instytucie Literatury na Universidade de Brasilia 
(UnB), koordynator Katedry studiów polskich im. 
Cypriana Norwida na Uniwersytecie w Brasilii 
(UnB), popularyzator literatury polskiej w Brazy-
lii, t�umacz literatury i pisarz. Nominacj� do na-
grody zagwarantowa�o mu przek�ad z j�zyka 
polskiego na portugalski dzie� zebranych Bruno-
na Schulza, wydany przez wydawnictwo Cosac 
Naify w 2012 r. por tytu�em „Ficção completa de 
Bruno Schulz”. Prof. Henryk Siewierski urodzi� 
si� w 1951 r. we Wroc�awiu. Studiowa� w Insty-
tucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiello�-
skiego, gdzie by� asystentem i adiunktem, i 
gdzie zdoby� tytu� doktora. W latach 1981-1985 
by� lektorem j�zyka polskiego w Uniwersytecie 
Lizbo�skim. Od roku 1986 mieszka w Brazylii. 
Jest profesorem literatury porównawczej na 
Universidade de Brasilia. Opublikowa� m.in. 
„Spotkanie narodów” (1984), „Jak dosta�em Bra-
zyli� w prezencie” (1998), „História da Literatura 
Polonesa” (2000), „Raj nie do utracenia. Ama-

zo�skie silva rerum” (2006). Przet�umaczy� na 
j�zyk portugalski dzie�a Brunona Schulza, Cy-
priana Norwida, Bronis�awa Geremka, Czes�awa 
Mi�osza, Wis�awy Szymborskiej, Andrzeja 
Szczypiorskiego, Tomka Tryzny, Leszka Ko�a-
kowskiego.   Za: portalem Ambasady RP w Brasilii 
 

Prymas Polski z wizyt
 duszpastersk
  
w�ród Polonii brazylijskiej  

Od 5 do 17 listopada br. Prymas Polski 
arcybiskup Józef Kowalczyk przebywa� z oficjal-
n� wizyt� duszpastersk� w�ród Polonii brazylij-
skiej. Duchowy Opiekun Polskiej Emigracji przy-
by� do Brazylii na zaproszenie rektora Polskiej 
Misji Katolickiej. Arcybiskup Gnie�nie�ski poty-
ka� si� ze wspólnotami polonijnymi �yj�cymi w 
metropoliach brazylijskich, a tak�e obecnymi w 
g��bi tego go�cinnego kraju, który w przesz�o�ci 
sta� si� dla tysi�cy Polaków perspektyw� �ycia w 
wolno�ci i mo�liwo�ci� zdobywania chleba na 
ka�dy dzie�. Prymasowi towarzyszy� ks. Tade-
usz Gerlach, jego sekretarz. 

G�ównym celem przybycia Arcybiskupa 
Metropolity Gnie�nie�skiego Józefa Kowalczy-
ka, Prymasa Polski do Polonii brazylijskiej by�o 
przewodniczenie uroczysto�ci� zwi�zanym z 60. 
leciem Polskiej Misji Katolickiej.   

 
Powitanie Prymasa Polski na lotnisku w Kurytybie 

5 listopada br. Prymas Polski, w towa-
rzystwie swojego sekretarza ks. Tadeusza Ger-
lacha,  przylecia� do Kurytyby. Protektor Ducho-
wy Polskiej Emigracji zosta� przyj�ty w sali VIP 
lotniska. Konsul Generalny RP p. Marek Ma-
kowski, Konsul p. Jacek Szczeniowski, sekretarz 
Konsulatu p. Paulo Cesar Kochanny oraz ks. 
Zdzis�aw Malczewski TChr - rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Bazylii, powitali Dostojnego Go�cia 
- dzi�ki staraniom Konsulatu Generalnego RP i 
uprzejmo�ci kierownictwa lotniska - wewn�trz 
pomieszcze� lotniska. Po rozmowie przy kawie 
w sali VIP J. E. Prymas Polski zosta� przewie-
ziony do domu parafialnego przy parafii �w. Ja-
na  Chrzciciela, w dzielnicy Tingui.  
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 J. E. Arcybiskup Metropolita Gniezna 
zosta� przywitany w biurze parafialnym przez ks. 
Alojzego Laimanna SChr oraz pracownice na-
szej parafii. Prymasowi wr�czono bukiet bia�o-
czerwonych go�dzików. Na czas pobytu w Kury-
tybie Prymas Polski by� go�ciem parafii �w. Ja-
na, gdzie rektor PMK pe�ni pos�ug� proboszcza.  

Duchowy Opiekun Polonii  
w Porto Alegre 

 
W sali VIP na lotnisku w Porto Alegre z liderami Polo-

nii 
W �rod�, 6 listopada, Prymas Polski 

uda� si� do Porto Alegre, gdzie nawiedzi� tamtej-
sz� katedr� i odwiedzi� polskie stoisko na tar-
gach ksi��ki. Wieczorem odprawi� Msz� �w. w 
kaplicy pw. Matki Bo�ej Cz�stochowskiej stano-
wi�cej po dzi� dzie� centrum �ycia religijnego 
mieszkaj�cej w mie�cie Polonii. 

 
Zaszczycili swoj� obecno�ci� to szcze-

gólne miejsce dla Polonii portoalegre�skiej: ar-

cybiskup Dadeus Grings - administrator apostol-
ski Porto Alegre, kilku kap�anów oraz sta�y dia-
kon polskiego pochodzenia. 

W�ród uczestników Eucharystii byli po-
tomkowie Polaków z miejscowo�ci oddalonych 
od Porto Alegre nawet o 200 kilometrów. Nadal 
zachowuj� oni pami�� o przodkach i piel�gnuj� 
polsk� tradycj� i kultur�. W homilii metropolita 
gnie�nie�ski, przypominaj�c nauczanie b�. Jana 
Paw�a II, prosi� rodaków o umacnianie wiary i 
jednoznaczne opowiedzenie si� za Chrystusem. 

 
„Los postawi� Was na brazylijskiej ziemi. 

Tutaj jeste�cie �wiadkami Chrystusa, tutaj wy-
znajecie Wasz� wiar�, tutaj budujecie Wasze 
wi�zi i poczucie braterstwa. Równie� tutaj jeste-
�cie uczniami Chrystusa, uczniami, którym On 
stawia bardzo konkretne wymagania, uczniami, 
wobec których nie ukrywa swoich oczekiwa�” – 
mówi� Prymas.  �yczy� równie� uczestnikom Eu-
charystii, aby „na brazylijskiej ziemi stawali si� 
czytelnymi znakami mi�o�ci”. „Niech przyk�ad 
Jasnogórskiej Pani poci�ga Was i zach�ca do 
pi�knego �ycia. Jeste�cie potrzebni tak�e tutaj, 
jako córki i synowie polskiego narodu, ale rów-
nie� jako niez�omni �wiadkowie Chrystusowej 
mi�o�ci” – mówi� Prymas.  

Po uroczystej Eucharystii starsi rodacy, 
przedstawiciele m�odego pokolenia polonijnego 
mieli mo�liwo�� rozmowy z Prymasem Polski.  

 
Od prawej: abp Dadeus Grings, Prymas Polski, Wil-

son Rodycz – konsul honorowy RP. 
 Organizatorzy przyj�cia Protektora Po-
lonii zorganizowali uroczyst� kolacj� w restaura-
cji „Polska” nale��cej do Pa�stwa Kowalczyków, 
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gdzie tradycyjnie powitano Prymasa Polski chle-
bem i sol�.  
 Przyjemnie by�o przys�uchiwa� si� pro-
wadzonym rozmowom w dwóch j�zykach. To 
przejaw przenikania si� dwóch kultur, o których 
mówi� Prymas Polski do Polonii w ko�ciele Pani 
Jasnogórskiej.  

 
 Wszystkim osobom, które z wielkim ser-
cem i oddaniem zaanga�owa�y si� w przygoto-
wanie spotkania Prymasa Polski w stolicy stanu 
Rio Grande do Sul wyra�am serdeczne podzi�-
kowanie. W osobach: Wilsona Rodycza – kon-
sula honorowego RP,  dr Vitoldo Królikowskiego 
– przedstawiciela kapelanii polskiej, Paula F. 
Ratkiewicza – prezesa Towarzystwa „Polonia” 
szczere podzi�kowanie kieruj� do wszystkich, 
którzy przyczynili si� tego, aby Eucharystia by�a 
sprawowana godnie i uroczy�cie. Chór swoim 
�piewem upi�kszy� sprawowan� liturgi�. 
Wdzi�czno�� dla w�a�cicieli restauracji „Polska” 
oraz tych wszystkich, którzy wp�yn�li na stwo-
rzenie klimatu braterskiego spotkania. Nie mog� 
zapomnie� o tych, którzy zadbali tak�e o to, aby 
Prymas Polski pozna� wa�niejsze miejsca kultu i 
kultury Porto Alegre. Wszystkim sk�adam szcze-
re Bóg zap�a�! 
 

Spotkanie z potomkami polskich  
emigrantów  

Prymas Polski abp 
Józef Kowalczyk 9 
listopada br. odwie-
dzi� wspólnoty polo-
nijne na przedmie-
�ciach São Mateus 
do Sul i w Rio Claro 
do Sul. W  Água 
Branca, gdzie mamy 
�wiadka polskich 
zmaga� osadni-
czych, a jest nim po-
nad stuletni drewnia-
ny ko�ció� z prze-
pi�kn� polichromi�, 
Prymas Polski spo-

tka� si� z potomkami naszych emigrantów.  

Po powitaniach z miejscowymi duszpa-
sterzami, prefektem municypium São Mateus do 
Sul, licznie zebranymi Polonusami, udali�my si� 
do �wi�tyni, gdzie po modlitwie jeden z duszpa-
sterzy przedstawi� Prymasowi Polski histori� 
miejscowej wspólnoty. 
 Z kolei Protektor Duchowy Polonii za-
ch�ca� potomków polskich osadników, aby �yli 
ca�ym bogactwem duchowym, jakie przywie�li 
ze sob� ich przodkowie. Prosi�, by ni zapominali 
o wk�adzie Polaków i Polonii w rozwój ich Ojczy-
zny – Brazylii. Prymas Polski wpisa� do ksi�gi 
ko�cio�a nast�puj�c� dedykacj� „Niech Bóg bo-
gaty w mi�osierdzie b�ogos�awi ca�a wspólnot� 
Ludu Bo�ego, któremu s�u�� gorliwi miejscowi 
Kap�ani. Zapewniam o mojej pami�ci w modli-
twie. + Józef Kowalczyk, Prymas Polski”.  

 
 Przed opuszczeniem �wi�tyni polonijne 
dzieci wr�czy�y Prymasowi Polski bogaty kosz 
wype�niony produktami rolnymi. Przed ko�cio�em 
by�a okazja do rozmów i pami�tkowych zdj��, 
które Polonusi z pewno�ci� z wielk� dum� b�d� 
pokazywa� swoim dzieciom, wnukom
, osobi-
�cie �e rozmawiali z Prymasem Polski. 

Mieszkaj�cy 
w takich 
wspólnotach, 

jak Água 
Branca i Rio 
Claro do Sul, 

Brazylijczycy 
polskiego po-
chodzenia s� 

potomkami 
osadników 

przyby�ych z 
Polski do 
Brazylii w XIX 
wieku. Opusz-

Opuszczali 
Ojczyzn� w 
poszukiwaniu 

wolno�ci, pra-
cy i chleba. W stanie Paraná osiedli�a si� naj-
wi�ksza ich liczba, prawie 120 tysi�cy. Pierwsi 
osadnicy przybyli na te tereny w grupach w 
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okresie tzw. gor�czki brazylijskiej. Od 1890 r. 
nast�pi� gwa�towny nap�yw imigrantów polskich z 
trzech zaborów. Do wybuchu I wojny �wiatowej 
do Brazylii przyby�o ponad 100 tysi�cy Polaków. 
Zak�adali polskie osiedla, uprawiali ziemi� i kul-
tywowali polskie tradycje. Pami�� o Ojczy�nie 
przodków do dzi� jest w tych wspólnotach za-
chowywana.   

Po spotkaniu z przedstawicielami Polonii 
udali�my si� w dalsz� drog� przez miasteczko 
São Mateus do Sul - które w przesz�o�ci by�o 
bardzo dynamicznym polskim o�rodkiem rozwi-
jaj�cym szkolnictwo, wp�ywaj�cym na wspólnoty 
wiary - do osady Rio Claro do Sul.  

 
Afisz, jaki rozprowadzano w parafii i okolicy, aby za-

ch�ci� wiernych do udzia
u we Mszy �w. z Prymasem 
Polski 

Przy zje�dzie z drogi federalnej, asfalto-
wej i na skrzy�owaniu, u pocz�tku drogi bitej, 
oczekiwa�a na Prymasa Polski delegacja z ks. 
Andersonem Spegiorin SChr – proboszczem 
parafii pw. Matki Bo�ej Ró�a�cowej.   

 
 Po przejechaniu oko�o 10 km wyboist� 
drog�, pozostawiaj�c poza sob� tumany kurzu, 
zajechali�my przed plebani�. Z wszystkich para-
fii, jakie znam w moim 35. letnim �yciu brazylij-

skim, jest to jedyna plebania drewniana. Trzeba 
odda� Ks. Andersonowi, �e zadba� o ten dom, o 
czym �wiadcz� poczynione zmiany, ukazuj�ce 
porz�dek i schludno��. Ks. Anderson przyj�� 
Prymasa Polski, towarzysz�cych mu kap�anów 
(oprócz sekretarza ks. Tadeusza Gerlacha by� z 
nami ks. pra�at Tomasz Grys – radca Nuncjatury 
Apostolskiej z Brasílii), seminarzystów z diecezji 
União da Vitória. Trzeba przyzna�, �e Gospo-
darz i pomagaj�ce miejscowe kucharki stan�li 
na wysoko�ci zadania. Obiad by� niczym w dale-
kiej Polsce...  
 Po krótkim odpoczynku Prymas Polski 
udzieli� obszernego wywiadu dla regionalnego 
dziennika „Jornal Hoje Centro Sul”, który wy-
chodzi w Irati – rodzinnym miasteczku ks. An-
dersona.  

 
Nast�pnie zosta�a odprawiona Msza �wi�ta kon-
celebrowana.  Uroczysta Eucharystia, oczywi-
�cie �piewana i z kadzid�em, sprawowana by�a 
w j�zyku polskim. Wierny lud wype�ni� �wi�tyni� i 
uczestniczy� w skupieniu i pobo�no�ci.  

W homilii Duchowy 
Protektor Polonii 
wskaza� na znacze-
nia wiary chrze�ci-
ja�skiej i polskiej 
kultury, któr� przed 
przesz�o stuleciem 
przywie�li na brazy-
lijsk� ziemi� przod-
kowie mieszkaj�-
cych tu dzi� Pola-
ków. „To, �e wiara, 
polska kultura i tra-
dycja przetrwa�y tu 
po dzie� dzisiejszy, 
wzbudza wielki po-

dziw i szacunek” – mówi�.  
Po zako�czonej uroczystej celebracji 

Eucharystii J. E. Arcybiskup Metropolita Gnie�-
nie�ski wykazuj�c wiele cierpliwo�ci, prostoty i 
dyspozycyjno�ci dawa� okazj� do rozmów z Po-
lonusami, czy te� robienia zdj��.  
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Po Mszy �w. w miejscowym Domu Lu-

dowym odby�o si� spotkanie, podczas którego 
wyst�pi� zespó� folklorystyczny „Kraków”. Osobi-
�cie podziwia�em dzieci, m�odzie� z tego zespo-
�u, jak z werw�, wysi�kiem, oddaniem - i pewnie 
– mi�o�ci� prezentowali przed Prymasem Polski 
polskie ta�ce regionalne. Zgodnie z brazylijskim 
zwyczajem nie mog�o zabrakn�� przedstawiciela 
miejscowych w�adz administracyjnych. Rio Claro 
do Sul nale�y do municypium Mallet, oddalonym 
o jakie� 30 km bitej drogi. Prefekt municypium 
Rogério da Silva Almeida – chocia� nie b�d�cy 
potomkiem polskich osadników -  to jednak 
przebywaj�cy w �rodowisku, gdzie poka�ny pro-
cent stanowi� Polonusi, w swoim przemówieniu 
skierowanym do Prymasa Polski nie omieszka� 
co par� zda� wstawia� jakie� polskie s�owo.  

 
Po prezentacji zespo�u „Kraków” by� 

równie� czas na pami�tkowe zdj�cia i chwil�
rozmowy z Czcigodnym Go�ciem z Polski. 

 

Z Domu Ludowego powrócili�my jeszcze na 
plebani�, na wspóln� kolacj�, po której po�e-
gnawszy go�cinnego ks. proboszcza Anderso-
na, udali�my si� w powrotn� drog� do Kurytyby. 
Po trzech godzinach podró�y znale�li�my si� na 
plebanii parafii �w. Jana Chrzciciela. Chocia� 
pora by�a ju� pó�na to, jednak poddali�my si�  
potrzebie „rodaków rozmowom”, podsumowuj�c 
bogaty - w prze�ycia religijne i polskie – sobotni 
dzie�. Zbli�aj�ca si� niedziela to b�dzie kolejna 
celebracja Eucharystii, nowe prze�ycia i nowe 
�wi�towanie z udzia�em Prymasa Polski.  
 

Potrójna uroczysto�	 polonijna  
w Kurytybie 

 S�oneczna, wiosenna po-
goda umo�liwi�a pi�kne, bogate, 
duchowe prze�ywanie tym wszyst-
kim, którzy przybyli w niedziel� 10 
listopada 2013 r. do �wi�tyni pw. 
�wi�tego Jana Chrzciciela chry-
stusowców w Kurytybie. 

Uroczysta procesja z do-
mu parafialnego do �wi�tyni roz-
pocz��a niedzieln�, ale nie co-
dzienn� uroczysto��, której naj-
wa�niejszym i g�ównym momen-
tem by�a celebracja Eucharystii. 
Napisa�em niecodzienna uroczy-
sto��. Chocia�by z tego wzgl�du, 
�e wzi��o w niej udzia� dwóch Ar-

cybiskupów Metropolitów. Miejscowy, kurytybski 
Arcybiskup Moacyr Vitt i Arcybiskup gnie�nie�-
ski Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Tak�e nie-
codzienna, gdy� specjalnie przyby� z Polski - na 
uroczysty obchód 60. lecia Polskiej Misji Katolic-
kiej – ks. Ryszard G�owacki SChr prze�o�ony 
generalny Towarzystwa Chrystusowego. W uro-
czysto�ciach polonijnych uczestniczy� tak�e ks. 
pra�at Tomasz Grys – radca Nuncjatury Apostol-
skiej, który specjalnie przyby� na to �wi�towanie 
ze stolicy Brasilii.  

Uroczysto�� w �wi�tyni rozpocz�li�my 
od�piewaniem hymnu Polski i Brazylii. U�wietni� 
ca�� liturgi� kurytybski chór polonijny Jana Paw-
�a II.  
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Dostojnego Prymasa Polski oraz inne 
wa�ne osobisto�ci prof. Mariano Kawka powita� 
w j�zyku polskim. Oto tekst tego przemówienia: 

„Na pocztku dzisiejszego �wi�towania, 
w imieniu kurytybskiej Polonii, chcia
bym skie-
rowa� s
owa serdecznego powitania do Jego 
Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Józefa Ko-
walczyka, Prymasa Polski i Opiekuna Duchowe-
go Polskiej Emigracji, którego dzisiaj mamy za-
szczyt go�ci� w tej stolicy brazylijskiej Polonii z 
racji obchodów 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej 
w Brazylii. Jego obecno��, jak równie� obec-
no�� innych dostojników ko�cielnych, szczegól-
nie ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystuso-
wego, podkre�la znaczenie tego historycznego 
wydarzenia.  

Do tego religijnego �wi�towania do
cza 
si� dzisiaj nie mniej wa�na i uroczysta 95-ta 
rocznica odzyskania niepodleg
o�ci Polski. Do 
obchodu tej daty dodaje uroczysto�ci i znacze-
nia obecno�� przedstawicieli tutejszych w
adz 
oraz przedstawiciela polskich w
adz dyploma-
tycznych w osobie naszego konsula generalne-
go p. Marka Makowskiego.  

Dzisiejsze �wi�towanie w tym ko�ciele, 
obejmujce równie� 48 lat istnienia tutejszej pa-
rafii �w. Jana Chrzciciela, nawizuje do tradycji 

czno�ci Polonii brazylijskiej i jej zaanga�owa-
nia w troskliw piel�gnacj� najwy�szych warto-
�ci kulturalnych, patriotycznych i religijnych, ja-
kie przez osadników polskich zosta
y zasadzone 
na tej Ziemi �wi�tego Krzy�a i Krzy�a Po
udnia. 
S to powody jak najbardziej wystarczajce do 
wzbudzenia satysfakcji i rado�ci w naszych ser-
cach polsko-brazylijskich, które � tutaj zakorze-
nione � bezustannie zwracaj swoje my�li do 
kraju swoich przodków, któremu dzisiaj przy-
�wieca wolno�� i mo�liwo�� swobodnego �ycia i 
rozwijania si� w rodzinie krajów europejskich, z 
czego i my jeste�my dumni i szcz��liwi. Cieszy 
nas równie� obecno�� w�ród nas naszych do-
stojnych Go�ci, których serdecznie witamy!!!” 

 
Z kolei arcybiskupa kurytybskiego, 

przedstawicieli w�adz cywilnych, s�downiczych, 
oraz wiernych Brazylijczyków powita� Cesar 
Glodzienski. Dwaj wspomniani Polonusi s� 

cz�onkami Rady �wieckich przy rektorze PMK w 
Brazylii. W trakcie powitania dzieci wr�czy�y 
kwiaty Hierarchom, Ks. Genera�owi, Radcy Nun-
cjatury Apostolskiej i Ks. Prowincja�owi.  

 
Nast�pnie ks. radca Nuncjatury Apostol-

skiej ks. pra�at Tomasz Grys odczyta� b�ogos�a-
wie�stwo papie�a Franciszka i specjalne prze-
s�anie arcybiskupa Giovanni d’ Aniello - nuncju-
sza apostolskiego w tym kraju.   

Arcybiskup Moacyr Vitti rozpocz�� uro-
czyst� liturgi� w j�zyku portugalskim, aby z kolei 
dalszej cz��ci przewodniczy� Prymas Polski w 
naszym j�zyku ojczystym. S�owo Bo�e prokla-
mowane by�o w dwóch j�zykach.  

 
Po odczytaniu Ewangelii przez ks. Prowincja�a 
Kazimierza D�ugosza okoliczno�ciowe kazanie 
wyg�osi� Prymas Polski. Ks. rektor PMK t�uma-
czy� jego wyst�pienie. W kontek�cie zarysu hi-
storii Polskiej Misji Katolickiej, Protektor ducho-
wy Polonii powiedzia�, �e „spo�eczno�� polonijna 
w Brazylii wykazuje aktywno�� etniczn� i nie 
zapomina o polskich korzeniach”. To obudzenie 
polsko�ci zwi�zane jest z wyborem Jana Paw�a 
II. Kult polskiego papie�a rozszerza si� coraz 
bardziej ju� nie tylko w�ród Polonii, ale tak�e u 
wiernych Brazylijczyków. „Jako Prymas Polski i 
duchowy opiekun polskiej emigracji pragn� na 
r�ce ks. Ryszarda G�owackiego, prze�o�onego 
generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej, z�o�y� szczere wyrazy 
uznania i podzi�kowania za Wasz wk�ad w 
duszpasterstwo emigracyjne” – dzi�kowa� abp 
Kowalczyk.  
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Prymas Polski wyrazi� swoj� rado�� z 
faktu przebudzenia si� ducha polskiego w�ród 
potomków polskich osadników. „Z tego miejsca 
pragn� zatem podzi�kowa� wszystkim osobom i 
organizacjom, które w jakikolwiek sposób przy-
czyniaj� si� do wpisania w brazylijsk� mozaik� 
etniczn� naszej polskiej obecno�ci wraz z jej 
ró�norodnymi przejawami” – mówi� arcybiskup 
Kowalczyk. 

W swojej refleksji arcybiskup gnie�nie�-
ski nawi�za� równie� do 95. rocznicy odzyskania 
przez Polsk� niepodleg�o�ci. Jak zaznaczy�, 
liczne pokolenia naszych rodaków przekona�y 
si� o tym, jak bardzo trzeba ceni� wolno�� Oj-
czyzny. Podkre�li� warto�� mi�o�ci do Ojczyzny, 
która wyra�a si� w mi�o�ci i modlitwie „Ta mi�o�� 
wyra�a si� tak�e we wspó�odpowiedzialno�ci 
nas wszystkich za obecny i przysz�y kszta�t Pol-
ski. Ka�dy z nas, zgodnie ze swoim powo�aniem 
i mo�liwo�ciami, winien troszczy� si� o bezpie-
cze�stwo, si��, rozwój oraz o m�dre, trwa�e i od-
powiedzialne zagospodarowanie daru wolno�ci 
w Polsce, naszej Matce” – podkre�li� Prymas 
Polski. 

 
Modlitwa wiernych by�a wyra�ana w j�-

zyku polskim i portugalskim. 
Podczas przygotowania darów przynie-

siono do o�tarza symbole nawi�zuj�ce do trzech 
wydarze� prze�ywanych podczas liturgii. Banner 
z tekstem dekretu ustanawiaj�cego parafi� �w. 
Jana Chrzciciela przez arcybiskupa metropolit� 
Kurytyby – Manuel da Silveira d’ Elboux (1950-
1970), banner przedstawiaj�cy logo PMK i wy-
kaz nazwisk rektorów oraz bukiet bia�o-
czerwonych ró� wyra�aj�cy mi�o�� do Ojczyzny 
z okazji jej 95. rocznicy Niepodleg�o�ci.   

Przed zako�czeniem uroczystej Eucha-
rystii w rektor PMK wyrazi� wdzi�czno�� Bogu za  
�ask� prze�ywania tych trzech uroczysto�ci: 95. 
lecia Niepodleg�o�ci Polski, 60.lecia Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Brazylii i 48. lecia parafii �wi�te-
go Jana Chrzciciela. Nale�y wyja�ni�, �e od 
chwili powstania parafii w dniu 1 listopada 1965 
r. Duszpasterstwo prowadz� kap�ani Towarzy-
stwa Chrystusowego. Rektor PMK wyra�aj�c 
wdzi�czno�� wobec Boga za tyle �ask okaza-

nych wobec naszej Ojczyzny, Polonii  brazylij-
skiej i wspólnoty parafialnej podzi�kowa� 
wszystkim za udzia� w liturgii i zaanga�owanie z 
�ycie Ko�cio�a i Polonii. Z okazji 60. lecia PMK  
wr�czy� okoliczno�ciowy medal upami�tniaj�cy 
ten jubileusz. Oprócz Hierarchów, Ks. Genera�a, 
ks. Prowincja�a ks. pra�ata Tomasza z Nuncjatu-
ry Apostolskiej medal otrzyma�o blisko 30 osób 
zaanga�owanych na rzecz promocji warto�ci i 
tradycji polskich w Brazylii. Byli w�ród nich Bra-
zylijczycy, ksi��a, siostry zakonne,  oraz przed-
stawiciele wspólnoty polonijnej.  

 
Na zako�czenie nasz Czcigodny Arcy-

pasterz Moacyr otrzyma� ksi��k� po�wi�con� 
�p. Ks. Benedyktowi Grzymkowskiemu TChr, a 
Prymas Polski, Prze�o�eni zakonni (Ks. Genera�, 
Ks. Prowincja� oraz Ks. Pra�at Tomasz z Nuncia-
tury Apostolskiej otrzymali obrazy z namalowa-
nymi widokami para�skimi na tle s�ynnych pinio-
rów, o których w konferencjach ascetycznych 
wspomina� (nam przed laty jako nowicjuszom w 
Zi�bicach i seminarzystom w Poznaniu) S�uga 
Bo�y O. Ignacy Posadzy tak zafascynowany 
Brazyli� i Poloni� brazylijsk�. Tego „bakcyla” 
potrafi� nam przekazywa� ze swoim charaktery-
stycznym poetyckim  przekazem za po�rednic-
twa swego bogatego s�ownictwa.   

 
Ma��onki naszych bardzo ofiarnych i za-

anga�owanych cz�onków Rady �wieckich przy 
rektorze PMK wr�cza�y upominki, o których 
wspominam powy�ej. Przy wdzi�czno�ci wypo-
wiadanej s�ownie przez rektora PMK i wr�czaniu 
upominków nast�powa�y burzliwe oklaski licznie 
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zebranych wiernych na znak akceptacji, szacun-
ku i podzi�kowania wspomnianym Osobom.  

Z kolei arcybiskup Józef Kowalczyk - 
pod koniec uroczystej Eucharystii - wr�czy� rek-
torowi PMK Medal Prymasowski „Za zas�ugi dla 
Ko�cio�a i Narodu”. 

 
Po zako�czonej uroczystej Eucharystii, 

która przeci�gn��a si� do ponad dwóch godzin, 
udali�my si� do salonu parafialnego na uroczy-
sty obiad, podczas którego serwowano nam 
s�ynne, smaczne churrasco (wo�owe, pieczone 
mi�so)  oraz inne smako�yki.  

 
Pó�nym popo�udniem towarzyszy�em 

Prymasowi Polski i Jego sekretarzowi ks. Tade-
uszowi z�o�onej wizycie w naszym Domu Pro-
wincjalnym. Nasz Czcigodny Protektor Duchowy 
uda� si� najpierw do kaplicy domowej na modli-
tw� z nami. Pó�niej Prymas Polski odwiedzi� ko-
�ció� �w. Piotra i Paw�a, a tak�e plebani�, po 
której oprowadzi� nas ks. Alceu Zembruski SChr 
– proboszcz i wice-prowincja� w jednej osobie. 
Po  wspólnej kolacji, spotkaniu w sali z naszymi 
wspó�bra�mi-mieszka�cami Domu oraz go��mi 
Dostojny Go�� powróci� na nocleg na plebanie w 
parafii �w. Jana  Chrzciciela.  
 

Zas�u�ony dla Ko�cio�a i Narodu  
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazy-

lii ks. dr Zdzis�aw Malczewski TChr zosta� uho-
norowany Medalem Prymasowskim „Za zas�ugi 
dla Ko�cio�a i Narodu”. Odznaczenie wr�czy� 
uhonorowanemu Prymas Polski abp Józef Ko-
walczyk na zako�czenie Mszy �w. sprawowanej 
10 listopada z okazji 60-lecie Polskiej Misji Kato-
lickiej w Brazylii. Ks. dr Zdzis�aw Malczewski 
otrzyma� je za 35-letni� gorliw� pos�ug� duszpa-

stersk� w�ród brazylijskiej Polonii oraz za ak-
tywn� dzia�alno�� polonijn� i publicystyczn�. Ks. 
dr Zdzis�aw Malczewski urodzi� si� 21 stycznia 
1950 roku w Nowym Brzesku ko�o Krakowa. W 
1969 roku wst�pi� do Towarzystwa Chrystuso-
wego dla Polonii Zagranicznej, odbywaj�c nowi-
cjat w Zi�bicach. W latach 1970-76 studiowa� 
filozofi� i teologi� w Wy�szym Seminarium Du-
chownym (Seminarium Zagraniczne) Towarzy-
stwa Chrystusowego w Poznaniu. W 1976 roku 
otrzyma� �wi�cenia kap�a�skiej w Poznaniu. 
Trzy lata pó�niej przyby� do Brazylii w celu reali-
zacji misji zgromadzenia. Po odbyciu krótkiego 
kursu j�zyka portugalskiego, zosta� skierowany 
do parafii pw. �w. Anny w Carlos Gomes, w sta-
nie Rio Grande do Sul, gdzie przez kilka miesi�-
cy pracowa� jako wikariusz, a nast�pnie pro-
boszcz. By� równie� proboszczem w parafii pw. 
Narodzenia Naj�wi�tszej Maryi Panny w Ijuí – 
RS, w polskiej parafii personalnej pw. Matki Bo-
�ej Jasnogórskiej w Rio de Janeiro oraz prowin-
cja�em Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce 
Po�udniowej. Od 2004 roku jest proboszczem 
parafii �w. Jana Chrzciciela w Kurytybie.  

W 2009 roku obj�� 
funkcj� rektora Polskiej 
Misji Katolickiej w Bra-
zylii. W 1995 roku uzy-
ska� doktorat nauk hu-
manistycznych z za-
kresu historii na Uni-
wersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Pozna-
niu. Wspó�pracowa� z 
Katolick� Agencj� In-
formacyjn�, do dzi� jest 
sta�ym koresponden-

tem Radia Watyka�skiego. Wspó�pracuje z Za-
k�adem Biografistyki Polonijnej we Francji i jest 
cz�onkiem: Para�skiego Instytutu Historyczno-
Geograficznego (Instituto Histórico e Geográfico 
do Paraná) w Kurytybie, �wiatowej Rady Bada� 
nad Poloni�, �wiatowego Stowarzyszenia Dzie-
dzictwa Kulturowego Polonii, Akademii Literatury 
Polskiej i S�owia�skiej im. Adama Mickiewicza 
oraz Zwi�zku Pisarzy Polskich na Obczy�nie 
(Londyn). W latach 1999 – 2009 by� redaktorem 
naczelnym czasopisma studiów polsko-
brazylijskich „Projeções” ukazuj�cym si� w j�zy-
ku portugalskim w Kurytybie. Pod koniec 2009 
roku zacz�� organizowa� w�ród Polonii brazylij-
skiej grup� osób zainteresowanych wydawa-
niem pisma, które by�oby kontynuatorem czaso-
pisma studiów polsko-brazylijskich „Projeções”. 
W pierwszym semestrze 2010 roku ukaza� si� 
pierwszy numer czasopisma refleksji Brazylia – 
Polska „Polonicus”. Jako rektor PMK rozpocz�� 
w 2009 roku wydawanie biuletynu „Echo Polskiej 
Misji Katolickiej w Brazylii”. Czasopismo ukazuje 
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si� co dwa miesi�ce i jest wydawane w j�zyku 
polskim. Jest to jedyne pismo ukazuj�ce si� po 
polsku w Brazylii. Za postaw� patriotyczn�, za-
s�ugi w pracy na rzecz kszta�towania w�a�ciwego 
obrazu Polski zagranic� oraz kultywowanie pol-
skich tradycji narodowych zosta� odznaczony 
Krzy�em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.  Za: www.prymaspolski.pl 
 

Nades�ana korespondencja   
na 60-lecie PMK w Brazylii  

SEKRETARIAT STANU 
Sekcja Pierwsza – Sprawy ogólne 
 

Watykan, 11 listopada 2013 r. 
 
Czcigodny Ksi��e, 
 
 Jego �wi�tobliwo�� Franciszek, powia-
domiony o obchodach 60-lecia istnienia i dzia-
�alno�ci Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, jed-
noczy si� duchowo z Duszpasterzami i Wierny-
mi, i przesy�a swoje ojcowskie pozdrowienie. 
 Podczas podró�y do  Brazylii w 1980 
roku, b�ogos�awiony Jan Pawe� II, nawi�zuj�c do 
150-letniej obecno�ci Polonii w tym kraju, przy-
pomnia�: „G��boko by� zaszczepiony Krzy� w 
sercach Waszych przodków, dziadów, ojców i 
matek, których wy jeste�cie dziedzicami i którzy 
w Was �yj� dzisiaj. (
) Wiemy przecie� dobrze 
jak ci��kie by�o ich �ycie na obcej ziemi. Opusz-
czali swój kraj z pustymi r�kami, czasem mo�e 
g�odni. Wychodzili jednak z g��bok� wiar� za-
szczepion� im przez ojców, z krzy�em, znakiem 
zbawienia g��boko wro�ni�tym w ich serca i to 
by�o ich si�� i zwyci�stwem. (
) Zachowali j�-
zyk, wiar�, obrz�dy i zwyczaje. Gdy tylko posta-
wili swój dom, budowali ko�cio�y czy kaplice 
(
). Robili to nie szcz�dz�c ofiar. Budowali sa-
mi, ofiarowuj�c prac� i materia�y. Byle tylko 
Chrystus móg� mieszka� w�ród nich”. B�ogos�a-
wiony Papie� wzywa�: „Nie przestawajcie pa-
trze� w Krzy� Chrystusa, w nim odnajdujcie sa-
mych siebie, wasz dzie� dzisiejszy i jutrzejszy. 
Ze szczególnym apelem zwracam si� do poko-
lenia m�odego, do Was dzieci i m�odzie�y. Po-
dejmujcie to dziedzictwo zdobyte i okupione tru-
dem, praca, ofiar� i modlitw� Waszych przod-
ków. Podejmujcie je i rozwijajcie. Pracujcie dla 
chwa�y Boga, dla dobra Waszego, dla dobra 
spo�ecze�stwa i kraju, w którym �yjecie. Dla do-
bra Ko�cio�a w tym kraju. Bóg jest z Wami, Ko-
�ció� jest z Wami i b�dzie si� stara�, zgodnie ze 
swoj� misj� udzielon� mu przez Chrystusa, wy-
chodzi� naprzeciw Waszym potrzebom. Papie� 
jest z Wami” (Kurytyba, 5.07.1980). 

 Ojciec �wi�ty Franciszek, czyni�c te 
s�owa swoimi, jednoczy si� w dzi�kczynieniu ze 
wszystkimi wspólnotami w ca�ej Brazylii za 60 lat 
duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w 
Brazylii. Kap�anów, osoby konsekrowane i 
wszystkich wiernych obejmuje swoj� modlitw� i, 
prosz�c o modlitw� w Jego intencji, z serca 
udziela wszystkim swego Apostolskiego B�ogo-
s�awie�stwa. 
 

Z wyrazami szacunku 
+ Arcybiskup Angelo Becciu 

Substytut 
 

_________________ 
Przewielebny Ksi�dz 
Ks. Dr Zdzis�aw Malczewski SChr 
Rektor 
Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii 
Rua Herminio Cardoso, 119 
82600-200 Curitiba-PR 
BRASILE 
 
NUNCIATURA APOSTOLSKA 
 
Prot. N. 3622/13        Brasília, 5 listopada 2013. 

 
Czcigodny Ksi��e, 
 Jubileusz, który celebrujecie wa�nym 
jest wydarzeniem eklezjalnym, które bez w�tpli-
wo�ci, odnowi �ycie chrze�cija�skie wszystkich 
cz�onków Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. 
Modl� si� o to, aby by� to moment wzbudzenia 
nowej mocy warto�ci ewangelicznych w tym ce-
lu, aby promowa� wzrost zaufania, solidarno�ci, 
wiary i innych warto�ci przeznaczonych, aby da� 
nowy blask ludzkiemu �yciu i Królestwu Bo�e-
mu. 
 Wyra�am �yczenie, aby celebracja 60 
lat Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii sta�a si� 
bod�cem do realizacji wysi�ków duszpasterskich 
ka�dego z cz�onków i, w ko�cz�cym si� Roku 
Wiary, wzywam w sposób szczególny b�ogos�a-
wie�stwa Wszechmog�cego, aby�cie �yli w 
wierno�ci wymaganiom w�asnej wiary.  
 Wyra�aj�c z wielkim szacunkiem moje 
pozdrowienia wobec Jego Ekscelencji Józefa 
Kowalczyka, Arcybiskupa Metropolity Gniezna, 
Prymasa Polski i Duchowego Protektora pol-
skich emigrantów, pragn� zapewni� wszystkich 
o moich modlitwach przed Panem i wypraszaj�c 
obfitych �ask niebieskich przesy�am specjalne 
Apostolskie B�ogos�awie�stwo. 
 
 Bratersko, w  Chrystusie, 
 

Arcybiskup Giovanni d’ Aniello 
Nuncjusza Apostolski 

_____________  
Czcigodny 
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Ks. Zdzis�aw Malczewski SChr 
Rua Guilherme Ihlenfeldt, 1037 
82620-035 Curitiba – PR  
 
ORDYNARIUSZ DIECEZJI  
PORTO NACIONAL 
 

Porto Nacional, 04 listopada 2013 
 
Revmo. 
Ksi�dz Zdzislaw Malczewski 
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii 
Curitiba 
 

Przewielebny Ksi��e Rektorze, 
Serdecznie dzi�kuje za zaproszenie 

mnie do Kurytyby na uroczysto�ci zwi�zane ze 
�wi�tem Niepodleg�o�ci Polski i 60. leciem Pol-
skiej Misji w Brazylii.  

Niestety z racji wcze�niej przyj�tych zo-
bowi�za�, których nie mog� odwo�a� nie b�d� 
móg� uczestniczy�  w uroczystym  �wi�towaniu 
wspomnianych rocznic pod przewodnictwem 
Prymasa Polski, Ksi�dza Arcybiskupa  Józefa 
Kowalczyka. 

�cz� si� z Wami modlitwa i najser-
deczniej pozdrawiam. Niech to podnios�e �wi�-
towanie b�dzie nasza wspóln� rado�ci�! 

W Chrystusie Panu:  
 Biskup Romuald Maciej  Kujawski 

Ordynariusz Diecezji Porto Nacional (TO) 
 
O polskiej poezji wspó�czesnej w Brasilii 

W ramach cyklicznego spotkania lite-
rackiego organizowanego przez Krajowe Stowa-
rzyszenie Pisarzy Brazylijskich wyk�ad nt. poezji 
Czes�awa Mi�osza i Wis�awy Szymborskiej wy-
g�osi� prof. Henryk Siewierski. 

21 listopada w siedzibie Krajowego Sto-
warzyszenia Pisarzy Brazylijskich w Brasílii mia-
�o miejsce spotkanie z cyklu „Czwartki literac-
kie”, do udzia�u w którym zaproszono eseist�, 
poet� i t�umacza literatury polskiej  -  prof. Hen-
ryka Siewierskiego.  Wydarzenie zosta�o zain-
augurowane przez Prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Pisarzy Brazylijskich pani� Kori Yaane 
Bolivia Carrasco.   

W swoim wyk�adzie pt. „Polska poezja 
wspó�czesna” Henryk Siewierski przybli�y� bra-
zylijskiej publiczno�ci sylwetki i twórczo��  pol-
skich noblistów, przeplataj�c swoje wyst�pienie 
fragmentami poezji Mi�osza i Szymborskiej. Pu-
bliczno�� oczarowa�a przede wszystkim pe�na 

dramaturgii interpretacja wiersza  „Wietnam”. Po 
wyk�adzie nast�pi�a sesja pyta� i odpowiedzi 
oraz pocz�stunek.   

Podczas spotkania Ambasad� RP re-
prezentowa�a III Sekretarz Anna Józefowicz, 
która w  imieniu Ambasadora podzi�kowa�a prof. 
Siewierskiemu za propagowanie polskiej literatu-
ry w Brazylii oraz pogratulowa�a mu sukcesów, 
m.in. nominacji do presti�owej brazylijskiej na-
grody literackiej Jabuti. Spotkanie by�o te� oka-
zj� do poinformowania zgromadzonej publiczno-
�ci o przyst�pieniu Polski do rz�dowego pro-
gramu brazylijskiego „Nauka bez Granic”, w re-
zultacie czego ju� od przysz�ego roku na pol-
skich uniwersytetach mo�emy si� spodziewa� 
du�ej liczby brazylijskich studentów, co jeszcze 
bardziej przybli�y oba kraje i zacie�ni polsko-
brazylijsk� wspó�prac�.     Za: portalem Ambasady 
RP w Brasilii 
 

Wyja�nienie redaktora  
Periodyk „Echo Polonii Brazylijskiej” nie 

jest dofinansowywany przez jak�kolwiek instytu-
cj� wspieraj�c� Poloni�!  Polska Misja Katolicka 
w Brazylii wydaj�ca to czasopismo nie posiada 
�adnego zaplecza finansowego. Z pocz�tkiem 
tego roku liczyli�my bardzo na wsparcie finan-
sowe od jednej z organizacji pozarz�dowych w 
Polsce, która ma na celu, mi�dzy innymi, wspie-
ranie inicjatyw wydawniczych spo�eczno�ci po-
lonijnej. Niestety, mimo przes�ania projektu wy-
dawniczego w ubieg�ym roku, nie otrzymali�my,  
do chwili z�o�enia tego numeru periodyku, �ad-
nej odpowiedzi. Je�eli nasze pismo ukazuje si� 
to, dzi�ki wytrwa�o�ci redaktora oraz zrozumie-
niu i konkretnemu wsparciu finansowego, jakie-
go udzielaj� sporadycznie nasi Czytelnicy z ró�-
nych regionów Brazylii. Otrzymuj� wyrazy zro-
zumienia i wsparcia ze strony Prze�o�onego 
Prowincji – ks. Kazimierza D�ugosza SChr, któ-
remu w tym miejscu bardzo dzi�kuj�!  
�

B�
d drukarski 
W poprzednim numerze (5/2013) na 

stronie 2, przy obrazku b�. Jana Paw�a II umie-
�cili�my informacj� o og�oszeniu przez papie�a 
Franciszka decyzji o kanonizacji Jana Paw�a II i 
Jana XXIII i podaniu daty tej uroczysto�ci. Przez 
niedopatrzenie, przy obrazku zamiast tekstu ka-
za�a si� ciemna plama! Drogich Czytelników 
bardzo przepraszam za to przeoczenie – redak-
tor „Echa”   

                  Do siego roku ! 

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 
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�	��������� revista@polonicus.com.br���������
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www.polska-misja.com.br 


