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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.

19LATO 1I (106) 2021

P
E

ŁN
A

 ŁA
SK

I

ks. Janusz Kumala MIC

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń 
także nasze rodziny środowi-

skami komunii i Wieczernikami 
modlitwy, autentycznymi szkołami 
Ewangelii i małymi Kościołami do-
mowymi” (papież Franciszek).

Obecność Maryi w Rodzinie 
Nazaretańskiej jest inspiracją dla 
współczesnych rodzin, aby były do-
mowymi Kościołami. A w nich naj-
ważniejsza jest miłość, wiara, posłu-
szeństwo Bogu i modlitwa.

Kochać

Znamy piękno miłości i jej war-
tość w relacji z Bogiem i z bliźnimi. 
Od Maryi uczymy się przede wszyst-
kim takiego zakochania w Bogu, 
które nadaje sens naszemu życiu 
osobistemu i rodzinnemu. Bez tej 
miłości usychamy i umieramy. Tyl-
ko ktoś rozmiłowany w Bogu żyje 
naprawdę, czyli nosi w sobie niebo. 
Bo przecież niebo to wieczne mi-
łowanie Boga, dlatego już na ziemi 
możemy doświadczać niebiańskiego 
szczęścia, które polega na przebywa-
niu z Bogiem, z Jedynym Umiłowa-
nym. Prośmy Maryję, aby pomagała 
nam odkrywać piękno miłowania 
Boga, a będąc w Nim zakochanymi, 
już cieszmy się niebem – w sercu, 
w rodzinie, w domu.

Wierzyć

Fundamentem rodzinnego ży-
cia jest wiara. Nie polega ona jed-
nak jedynie na wierności obrzędom 
i zwyczajom, ale na zawierzeniu 
Bogu. Chodzi o żywą więź z Bogiem 
i kształtowanie życia według Chry-
stusowej Ewangelii. Wierzymy ko-

muś dlatego, że go kochamy. Źród-
łem wiary jest zatem miłość. Jako 
zakochani w Bogu, odkrywamy, że 
to On pierwszy nas umiłował i na-
pełnił miłością. Jak Maryja usłyszała 
w Zwiastowaniu: Jesteś pełna łaski, 
pełna miłości, tak i do nas mówi 
Bóg: Jesteś moim umiłowanym dzie-
ckiem, kocham cię. Odpowiedzią na 
to jest nasze zawierzenie, całkowite 
oddanie się Bogu – wiara mocna jak 
skała. Prośmy Maryję, aby przewo-
dziła nam na drodze wiary, aby po-
magała w trudnych chwilach, pocie-
szała w smutkach i zmartwieniach, 
prowadziła do Chrystusa.

Słuchać

W rodzinnej codzienności bar-
dzo ważne jest słuchanie siebie 
nawzajem. Ale warunkiem takiej 
postawy jest posłuszne słuchanie 
Boga. Człowiek zakochany pragnie 
czynić wszystko, co tylko zaprag-
nie ukochana osoba. Jest zdolny 
do wszelkich poświęceń, aby tylko 
spełnić wolę ukochanej/ukochane-
go. W takiej postawie Maryja trwała 
przed Bogiem. Była gotowa uczynić 
wszystko, cokolwiek od Niej oczeki-
wał. Całym życiem mówiła: Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa Twego. Codzien-
nie spełniała wolę Umiłowanego. 
Podobnie mamy czynić w naszym 

życiu: słuchać Boga i posłusznie wy-
pełniać Jego wskazania. 

Maryja uczy nas zaufania Bogu 
i dziecięcego powierzenia Mu ca-
łego naszego życia. Oddając Bogu 
wszystko, niczego nie tracimy, ale 
przeciwnie – zyskujemy. Posłuszni 
Bogu, stajemy się naprawdę wolni 
i bezpieczni na drogach świata.

Rozmawiać

Nie można sobie wyobrazić 
szczęśliwej rodziny, w której by 
nie rozmawiano ze sobą. Aby były 
to rozmowy niosące życie, trzeba 
umieć najpierw rozmawiać z Bo-
giem. Dlatego tak ważna jest co-
dzienna modlitwa. 

Człowiek zakochany w Bogu nie 
wyobraża sobie życia bez rozma-
wiania z Nim. Miłość otwiera mu 
serce i usta. Podobnie w rozmo-
wie z ludźmi. Ważne bowiem, aby 
w rozmowie z drugim człowiekiem 
nie zapomnieć wpierw otworzyć 
serca, bo w przeciwnym razie słowa 
będą jak plewy, które wiatr roznie-
sie po świecie, a do serca rozmówcy 
nie trafią. 

Maryja ze Zwiastowania uczy nas 
rozmowy z Bogiem, uczy słuchania 
i mówienia. W domu Elżbiety uczy-
my się od Maryi modlitwy uwielbie-
nia i dziękczynienia, a w Kanie Gali-
lejskiej – modlitwy prośby. ■

Maryja 
w rodzinie
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