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Jak to się stało, że wstąpił Ksiądz 
do Zgromadzenia Księży Maria-
nów?

Przed bierzmowaniem zacząłem 
się angażować w kole biblijnym, 
którego członkowie spotykali się 
po domach, żeby rozważać Słowo 
Boże. Prowadziłem jedną z takich 
grup. Wtedy, był to 2006 r., maria-
nie zaczęli pracować w moim ro-
dzinnym mieście Mafra w stanie 
Santa Catarina w Brazylii. Szybko 
nawiązałem z nimi kontakty i roz-
palili we mnie na nowo pragnienie 
z dzieciństwa, aby zostać kapłanem. 

Dlaczego właśnie oni mieli na 
Księdza taki wpływ?

Ujęła mnie ich gorliwość, sposób 
podejścia do ludzi i prowadzenia 

parafii. Mój tata poszedł wówczas 
do ks. Józefa, Polaka i mariani-
na, i powiedział mu o tym moim 
pragnieniu. Ks. Józef stwierdził, 
że jestem jeszcze za młody, mia-
łem wówczas 14 lat. Polecił, abym 
poczekał z decyzją do matury. Tak 
zrobiłem i tuż przed 18. urodzina-
mi wstąpiłem do postulatu Zgro-
madzenia Księży Marianów. 

Kiedy trafił Ksiądz do Polski?
Najpierw trzy lata studiowałem 

filozofię w Brazylii zgodnie z tu-
tejszym programem zajęć. Potem 
przyjechałem do Polski, do Lublina, 
aby nauczyć się języka polskiego. 
Dobrze mi szło, dlatego zostałem 
i studiowałem w tym mieście jeszcze 
cztery lata teologię w mariańskim 
seminarium duchownym. W sumie 
byłem cztery i pół roku w Polsce.

Co zwróciło Księdza uwagę w pol-
skim seminarium?

Przede wszystkim fakt, że było 
to seminarium międzynarodo-
we. Kiedy tam przyjechałem, poza 
członkami polskiej prowincji, 
przebywał tam tylko jeden kleryk 
z Ukrainy, ale z czasem przyby-
li bracia z Kamerunu i z Rwandy. 
Było to dla mnie bardzo budujące 
doświadczenie. Zetknięcie z różny-
mi kulturami było dla mnie inspi-
rujące. Wspólnota też była większa 
(do 20 seminarzystów). W Brazylii 
nie było nas wielu, bo w szczyto-
wym okresie 10-12 osób.

Duże trudności miał Ksiądz w opa-
nowaniu języka polskiego?

Moim językiem rodzimym jest 
portugalski. Nie mówię po angiel-
sku, więc intensywnie musiałem 
uczyć się polskiego, aby móc się po-
rozumieć. Między naszymi języka-
mi jest mało wspólnych punktów, 
w zasadzie tylko pojedyncze słowa 
są podobne, ale nie myślałem o tym, 

 Ks. Edson Hable posługuje 
w mieście Mongaguá, w stanie 

São Paulo, nad Atlantykiem 
na połu dniu Brazylii. 

Z ks. Edsonem Hable MIC 
rozmawiał Michał 
Krajski.

Radość wiary
nad Atlantykiem
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że jest trudny. Po prostu codziennie 
siadałem i kilka godzin uczyłem się, 
by jak najszybciej móc zacząć mó-
wić. Od samego początku starałem 
się też rozmawiać po polsku, nie 
było zresztą innego wyjścia.

Jakie wrażenie zrobiła na Księdzu 
Polska?

Miałem uczucie, że to płaski 
kraj, choć jestem świadom, że tak 
nie jest. Było tak zapewne dlatego, 
że większą część czasu spędzałem 
w Lublinie, czasami wyjeżdżałem 
do Warszawy. W Brazylii przyzwy-
czaiłem się natomiast do miesz-
kania w rejonach, gdzie dominuje 
teren górzysty. Największą zmianę 
zauważyłem, jeśli chodzi o pory 
roku. Znaczna różnica temperatur 
latem i zimą w Polsce była dla mnie 
zaskoczeniem. Raz tylko w moim 
rodzinnym mieście padał śnieg, ale 
wówczas nie byłem w nim obecny. 
Podobnie jest z urokliwą, polską 
złotą jesienią. Jeszcze na południu 
Brazylii są drzewa, które tracą li-
ście, ale na północy nie ma nawet 
takiego zjawiska. Są jednak jesz- 

cze inne znaczne różnice: chociażby 
w całym kraju można u nas upra-
wiać warzywa przez okrągły rok.

A jakie doświadczenia wyniósł 
Ksiądz ze spotkań z Polakami?

Najpierw muszę powiedzieć, 
że na południu Brazylii, skąd po-

chodzę, mamy w zasadzie taką 
małą Europę. Większość mieszkań- 
ców jest pochodzenia europejskie-
go. Także w mojej rodzinie są osoby 
pochodzenia polskiego i niemie-
ckiego. Stąd, trudno mówić o ja-
kichś wielkich kulturowych różnic- 
ach. Wiele zwyczajów jest bardzo ▶ 

 Ks. Edson Hable MIC zaraz po przyjęciu święceń prezbiteratu z miejscowym biskupem i wspólnotą kapłanów. 

 Brazylijczycy mają wielki kult Matki Bożej.
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◀ podobnych, jak pierniki czy cho-
inki w święta Bożego Narodzenia. 
Nawet ludzie są do siebie podobni 
w Polsce i na południu Brazylii: 
w pierwszym momencie raczej za-
mknięci, nieskłonni do kontaktów 
z obcymi. W takich miastach, jak 
Rio de Janeiro czy São Paulo jest 
inaczej – mieszkańcy mają inny 
temperament. Przy bliższym po-
znaniu Polacy także jednak okazują 
się bardzo przyjaźni i okazują wiele 
serca. Mam bardzo dobre wspo-
mnienia ze spotkań z nimi. 

Gdzie Ksiądz trafił po skończeniu 
seminarium duchownego?

Byłem w Polsce od lutego 2016 r. 
do lipca 2020 r. Po studiach teo-
logicznych wróciłem do Brazylii. 
W Brazylii, 2 września 2017 r. zło-
żyłem śluby wieczyste, 10 sierpnia 
2019 r. przyjąłem święcenia diako-
natu, a 15 sierpnia 2020 r. święcenia 
prezbiteratu. Zostałem wysłany do 
pracy parafialnej jako wikary w mie-
ście Mongaguá, w stanie São Paulo, 
nad Atlantykiem na południu Bra-
zylii.

Ilu marianów pracuje w Brazylii?
W sumie w prowincji brazylij-

skiej posługuje 42 księży, ale trzeba 
pamiętać, że w skład tej prowincji 
wchodzi też Portugalia. W naszym 
kraju pracuje 33 kapłanów, 1 brat, 
jest też 6 alumnów w seminarium i 
4 nowicjuszy. Mamy parafię w Ku-
rytybie (na marginesie: mieście bę-
dącym zagłębiem Polaków, gdzie 
zachowało się wiele śladów polskiej 
kultury), Turvo, Rio de Janeiro, 
Mongaguá, Crateús, Adrianópolis 
i Manoel Ribas. Podlega nam w su-
mie 10 parafii. 

Czym się charakteryzuje parafia, 
w której Ksiądz pracuje?

Jest tu nas trzech księży, w tym 
ks. Edmund Grabowski, misjonarz 
z Polski, który jest w Brazylii od 
40 lat. Parafia liczy 30 tys. wiernych 
(jest to jedyna parafia w mieście, 

która skupia zresztą ponad połowę 
mieszkańców). Jest więc duża, ale 
to standard w tym kraju. Odwie-
dza nas bardzo wielu turystów, bo 
znajdujemy się na samym brzegu 
oceanu. Z naszego domu parafialne-
go mamy mniej niż 200 metrów do 
plaży, co bywa uciążliwe, bo jest tu 
głośno. W naszym mieście jest mało 
pracy, nie ma przemysłu, wiele osób 
stąd wyjeżdża. Ci, którzy mają wy-
kształcenie, jakiś wyuczony zawód, 
znajdują pracę w São Paulo, znajdu-
jącego się o półtorej godziny drogi 
od nas. Wiele osób pracuje w tury-
styce, a dzisiaj z powodu koronawi-
rusa, wszystko jest sparaliżowane. 
To sprawia, że wielu parafian zgłasza 
się do nas o pomoc materialną, bo 
brakuje im na podstawowe potrze-
by. Staramy się pomagać, jak tylko 
możemy. Wspierają nas parafianie, 
którzy mogą sobie na to pozwolić.

Czy pobożność w Brazylii różni 
się czymś od polskiej?

Im bardziej na północ, tym 
wierni mają silniejszą skłonność do 
większego uzewnętrzniania swojej 
pobożności, wykonywania licznych 
gestów, tym chętniej śpiewają, są 
żywiołowi, emocjonalni i sponta-
niczni. Brazylijczycy mają wielką 
pobożność do Matki Bożej, którą 
tutaj wykazują, o dziwo, nie tyl-
ko katolicy, ale nawet protestanci, 
zielonoświątkowcy. Z reguły pcha-
ją ich do tego potrzeby materialne 
i wiara, że Maryja im pomoże. Róż-

nice widać w przeżywaniu Mszy 
świętych. U nas Eucharystia, na-
wet w tygodniu, trwa zwykle koło 
godziny lub dłużej. Jest bowiem 
więcej śpiewów, czasami wierni od-
śpiewują refren psalmu i po cztery 
razy, są też dłuższe lokalne śpiewy 
liturgiczne. Z kolei tutaj nie ma 
za bardzo pieszych pielgrzymek, 
chociaż autokarowe są dla wielu 
obowiązkowe przynajmniej raz do 
roku. Odbywają się do tutejszych 
sanktuariów, m.in. w Aparecidzie. 

Jakie są największe wyzwania, 
które Ksiądz dostrzega w swojej 
pracy?

Obecnie są one związane z pa-
nującymi obostrzeniami ze wzglę-
du na koronawirusa. W naszym 
regionie choruje wielu ludzi, uważa 
się, że to wynik różnych zaniedbań 
i w efekcie od marca obowiązują 
bardzo duże ograniczenia. Obo-
wiązuje zakaz udziału wiernych we 
Mszach świętych i wszelkich spot-
kaniach wspólnotowych, w tym na 
modlitwę. Nie możemy więc nawet 
jeździć do wiernych, aby organizo-
wać adorację w kaplicach dojazdo-
wych. Kościoły mogą być otwarte 
w ciągu dnia jedynie dla indywi-
dualnego nawiedzenia. Nasze kon-
takty z wiernymi sprowadzają się 
więc do osobistych spotkań np. 
w ramach spowiedzi. Zachęcamy 
ich też do składania osobistych in-
tencji, które włączamy do odpra-
wianych Mszy świętych bez udziału 
ludu i do transmitowanych mod-
litw z naszego klasztoru. Cierpi na 
tym niezwykle katecheza, której 
w tej chwili prawie nie ma. U nas 
nie ma religii w szkołach, do tej 
pory podstawy wiary nabywano 
w parafiach. Teraz nie możemy 
organizować zajęć stacjonarnych. 
Niestety, w nauce online natomiast 
wielu nie uczestniczy z powodu 
braku odpowiednego sprzętu. To 
jest dla mnie obecnie nasze naj-
większe wyzwanie, aby umożliwić 
przekaz wiary młodym ludziom. ■

 Święcenia diakonatu kl. Edsona Hable.


