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EDITORIAL
Caros Leitores!
O mês de setembro é o mês dedicado à 

Bíblia. Isso já se tornou tradição no Brasil desde 
1971 e serve como uma excelentíssima oportuni-
dade para aprofundar o conhecimento na Sagrada 
Escritura. O Papa João Paulo II disse: “Dando a 
Bíblia aos homens e mulheres, vós dais o próprio 
Cristo, que enche os que têm fome e sede da 
Palavra de Deus, que sacia os que têm fome e sede 
de liberdade e justiça”. A Bíblia é o fundamento de 
toda teologia e espiritualidade. Sem seu estudo e 
conhecimento é impossível conhecer o Cristo e 
sua Igreja. 

Este mês foi escolhido, porque o grande São 
Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico e 
grego para o latim, tem sua memória litúrgica 
celebrada no dia 30 de setembro. Ele foi secretário 

São Jerônimo levou cerca de trinta e cinco 
anos fazendo essa tradução nas grutas de Belém, 
vivendo a oração e a penitência ao lado da gruta 
onde Jesus nasceu. O santo disse que “desconhe-
cer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo”. 
Ele nos deixou um legado de grande amor às 
Sagradas Escrituras. E possuía grande cultura 
literária e bíblica, sabia grego, latim e hebraico.

Padre Andrzej 
Wojteczek
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     O grito de Dom Pedro I no dia sete de 
setembro de 1822, expressou o desejo de todos os 
brasileiros: de ser uma nação soberana. Porém,  
tornou-se um ato simbólico, sem a participação 
do povo, concretizado por interesses pessoais de 
um pequeno grupo que queria manter-se no 
poder. As elites rurais permaneceram com seus 
privilégios políticos,  manteve-se a escravidão, os 
latifúndios, a monarquia e ainda indenizamos 
Portugal pela nossa independência pagando 2 
milhões de libras esterlinas. Dessa forma, pode-
mos nos perguntar:  realmente nos tornamos uma 
nação soberana? Uma independência feita por 
poucos e para poucos, deixando  a maioria da 
população a margem da sociedade, na periferia da 
história.

    A trajetória histórica de nosso país traz 
aspectos negativos desde o início da colonização, 
independência forjada, república coronelista, 
ditadura... , enm, estamos engatinhando numa 
democracia, incapaz de abranger os direitos de 
todos os cidadãos de forma igualitária. Se não 
bastasse isso, atualmente presenciamos uma 
corrupção deslavada e institucionalizada por 
parte dos nossos governantes, caos político, 
econômico e social. Dentre estes, assoma o 
signicativo abismo entre grupos sociais, uma 
desigualdade social que passa da extrema miséria 
até chegar à abundância, ao esbanjamento e ao 
desperdício que têm provocado indignação e 
clamado soluções imediatas. Apesar de toda essa 
realidade temos uma história de luta, de resistên-
cia e de superação. “VERÁS QUE UM FILHO TEU 
NÃO FOGE A LUTA”. Grande parte da população 
brasileira trava todos os dias uma batalha para 
sobreviver, tendo que dar aquele “jeitinho brasilei-
ro” para suprir as necessidades básicas. Uma 
multidão de brasileiros continua gritando por 
“independência”, esse grito dos excluídos do Sete 
de Setembro ainda ecoa de forma sufocada, 
porque muitos continuam a margem da socieda-
de, sem as condições adequadas de habitação, 
saúde, educação, portanto, sem exercer plena-
mente sua cidadania. 

     Perante a toda essa realidade não 
podemos nos acovardar e deixarmos inuenciar 

pelos maus exemplos e também aceitar burlar as 
leis para tirar vantagens individuais. “É dever dos 
cidadãos colaborar com os poderes civis para o 
bem da sociedade, num espírito de verdade, de 
justiça, de solidariedade e de liberdade.” (CIC, § 
2239).  Imbuídos de retas intenções, precisamos 
lutar por um país mais justo e humano. Não 
desistimos, porque amamos nosso país e acredi-
tamos que ele pode e deve ser melhor. “Amar a 
Pátria signica nutrir afeto para com o país onde 
nascemos e vivemos, com o desejo de que tudo de 
bom possa acontecer com este país. Implica no 
compromisso de trabalhar e lutar para defender 
os interesses do povo e o bem estar de todos os 
cidadãos. Em combater a exploração e zelar para 
que o governo seja justo e honesto, denunciando o 
desvio do dinheiro público e aqueles que habitual-
mente agem contra a lei.” Dom Caísio Klaus 
(CNBB)     

     É muito bom ter um lugar para viver, 
pertencer a uma terra, a um país. Ter uma pátria 
para chamarmos carinhosamente de mãe. 
“PÁTRIA AMADA BRASIL”. Sentimento de perten-
cimento que nos identica como nação, povo e 
individualmente como cidadão. Nosso coração se 
enche de orgulho, quando vemos o tremular de 
nossa bandeira nacional, principalmente se 
hasteada em solo estrangeiro,  quando atletas 

representam nosso país numa copa do mundo de 
futebol, olimpíadas, corridas automobilísticas, 
shows, ou, simplesmente quando cantamos o 
nosso Hino Nacional.  “Uma pessoa sem pátria é 
uma pessoa sem chão e sem lar. É o que está 
acontecendo com milhares de pessoas forçadas a 
abandonarem seus países por causa da violência 
no Oriente Médio e na Ásia ou pela falta de pers-
pectivas de vida em vários países da África e da 
América Latina. Estas pessoas cam ansiosamen-
te esperando que um país as acolha, tornando-se 
assim lhos adotivos de uma nova Pátria.” CNBB                       

     Que neste mês de setembro, possamos 
renovar o nosso amor, comprometimento, respon-
sabilidade, zelo, carinho por essa maravilhosa 
“terra de santa cruz”. Sem extremismos, que cada 
brasileiro se sinta responsável, lutando pela 
igualdade de direitos, cultivando a justiça e o 
amor ao próximo.   “Levantemos nossa pátria de 
seu abatimento e lutemos por nosso povo e nosso 
lugar santo!” (I Macabeus 3,43) 

   Por intercessão de 
Nossa Senhora Aparecida, que 
Deus proteja a nossa Pátria!

Salete Furman

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL... SIMBOLOGIA OU SOBERANIA?

do grande Papa São Dâmaso (366-384), que o 
incumbiu dessa grande obra chamada “Vulgata”, 
por ser usada em toda a parte.
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SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA
 “Lâmpada para meus pés é a Tua Palavra, e luz para o meu caminho”

 Estamos em setembro, e no Brasil já é 
uma tradição que este mês seja lembrado como 
o “Mês da Bíblia”. Setembro foi escolhido pelos 
Bispos do Brasil como o Mês da Bíblia em razão 
da festa de São Jerônimo, celebrada no dia 30. 
São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, foi o 
secretário do Papa Dâmaso e por ele 
encarregado de revisar a tradução latina da 
Sagrada Escritura. Essa versão latina feita por 
esse santo recebeu o nome de Vulgata, que, em 
latim, signica “popular” e o seu trabalho é 
referência nas traduções da Bíblia até os 
nossos dias.
 A Bíblia é uma coleção de livros, 
composto por 46 livros no Antigo Testamento 
(AT) e 27 livros no Novo Testamento (NT), todos 
inspirados por Deus, seu verdadeiro autor. Mas 
Deus não escreveu pessoalmente a Bíblia. Ele 
inspirou muitos homens ao longo dos séculos – 
os hagiógrafos (pessoas que escreveram a 
bíblia) para que escrevessem o que Ele queria 
revelar.
 Embora seja Palavra de Deus, a Bíblia 
foi escrita com palavras humanas. A inspiração 
de Deus não dá aos hagiógrafos um 
conhecimento cultural ou cientíco superior à 
sua época. Por isso, há algumas passagens na 
Bíblia que só poderemos entender direito se 
conhecermos o contexto (situação histórica, 
cultural e geográca) em que foram escritas. 
Portanto, não podemos interpretar a Bíblia ao 
pé da letra. Aliás, só quem pode interpretar a 
Bíblia é a igreja, a quem Jesus conou todo o 
patrimônio da sua palavra. Leia 2Pd 1,20; 3,15-
16; At 8,30-35.
 É pelo fato de cada um querer dar a sua 
própria interpretação à Bíblia que surgiram ao 
longo dos tempos as heresias (negação das 
verdades da fé).
 A Bíblia não foi escrita somente para os 
povos, nos tempos passados, mas também foi 
escrita para nós. Devemos estar atentos para 
ouvir o que Deus nos diz hoje, em nossa vida 
concreta. Deus continua a agir na história, 
através de cada um de nós, em nossos gestos de 
amor, justiça e solidariedade. ( Texto baseado 
no livro de preparação para 1ª Eucaristia - 
Correndo ao encontro de Jesus – Arquidiocese 
de Niterói - Editora Vozes )

 Querido catequizando (a), convido você 
a preparar um lugar especial em sua casa para 
a Bíblia e o mais importante, busque um 
momento para estar com Jesus lendo a sua 
Palavra. A Igreja nos convida a conhecer mais a 
fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez 
mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura 
meditada e rezada, orientando, dessa forma, 
nossas atitudes e decisões em todos os 
ambientes onde estivermos; seja na escola, nas 
nossas brincadeiras com os amigos, nas redes 
sociais, em família, busquemos a luz da Palavra 
de Deus para que não nos desviemos dos 
princípios cristãos.

Salete Furman



25/09 – às 15horas – Nova Esperança
26/09 – às 15horas – Vila Rural
26/09 – às 19horas – Luzitani
27/09 – às 08h30 – São Cristóvão
27/09 – às 10horas – Pindorama
27/09 – às 10horas – Linha Mirim
29/09 – às 09h30 – Passo das Flores
29/09 – às 15horas – Santa Cruz (N. S. Aparecida)
30/09 – às 15horas – Linha Guarani
30/09 – às 19horas – Flor da Serra

AVISO IMPORTANTE 
DA CATEQUESE: 

13/09 – Assembleia 
Paroquial da 

Catequese, domingo, 
às 13h30, na Sala 

Branca. 
Obs.: Deverão 

participar todos os 
Catequistas e 

Coordenadores de 
Catequese da Matriz, 

Bairros e Interior.

CATEQUESE
No Mês de Setembro: Estudo Bíblico do evangelho de 
marcos nas Comunidades da Cidade e do Interior.

25/09 – Gincana nas Comunidades da Cidade
26/09 – Gincana nas Comunidades do Interior

NA PAZ DO SENHOR
25/07 – Kunibaldo Rojahn
25/07 – Gabriel Potulski
04/08 – Nildo de Melo Franco
14/08 – Miguel Maurer De'Luca
18/08 – Maria da Luz Machado
18/08 – Antonio Nascimento Costa
28/08 – Jaime Hermes Zanella
29/08 – Lucia Soboleski

Fone (46) 
3532-3967

9937-3717
Rua Marm, 2251 - Quedas do Iguaçu - PR

Suspensão
    Alinhamento
        Balanceamento
             Freios e Direção

9905-0189 - 9103-5907
DUDU

3532-3593

Dudu Dudu Dudu AutoCenterAutoCenterAutoCenter

Contato:
(46) 9908-5630
E-mail:
ministerioangeledei@hotmail.com
Facebook:
Sacramento Matrimonial

Cidade:
Quedas do Iguaçu - PR
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LEMONIE TRANSPORTE
Encomendas e Passagens

3532-1160 
3532-2006

ADOLFO ou PEDRO
Av. Tarumã, Rodoviária Municipal - Quedas do Iguaçu - PR

AGENDA
Casamentos (legitimação):
26/09 – às 09h30

Conssões na Matriz
Todas as quartas-feiras – 18 horas às 19 horas.
Todas as quintas-feiras – 17 horas às 19 horas.

Missa em Polonês:
06/09 – às 10h45.
11/10 – às 10h45.

Missa do Apostolado da Oração:
04/09 – 17 horas – Adoração
 18 horas – Missa 
02/10 – 17 horas – Adoração
 18 horas – Missa 

Missas na Matriz:
Quartas-feiras: 
18h30 – terço
19horas – Missa e Novena de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro.

Sábados: 19 horas
Domingos: 08 horas e 19 horas
Domingos: 09h30 Missa da Catequese

Missas nas Capelas:
02/09 – às 09h30 – Orgânica
02/09 – às 15horas – Alto Bela Vista
03/09 – às 09h30 – Linha Iguaçu 1
03/09 – às 15horas – Linha Tapuí 
03/09 – às 19horas – Novo Horizonte
04/09 – às 09h30 – Alto Alegre
04/09 – às 15horas – Barra do Mato Queimado 
05/09 – às 18horas – Alto Recreio
05/09 – às 19h30 – Primavera
06/09 – às 09horas – Kennedy
06/09 – às 09h30 – Palmital
08/09 – às 09h30 – Fazendinha
08/09 – às 15h00 – Linha Israel
09/09 – às 09h30 – Linha Carlota
09/09 – às 15h00 – Linha Estrela
10/09 – às 09h30 – Linha Norte
10/09 – às 15horas – Pimentel
11/09 – às 09h30 – Santa Bárbara
11/09 – às 15horas – Novo Rumo
11/09 – às 19horas – Bom Pastor
12/09 – às 16horas – Jardim Floresta
12/09 – às 18horas – São Cristovão
12/09 – às 19h30 – Pindorama
13/09 – às 09horas – Luzitani
13/09 – às 19hortas – Santa Fé
15/09 – às 09h30 – Rio Lontra
15/09 – às 15horas – Rio Perdido
16/09 – às 09h30 – Nova Itália
16/09 – às 15horas – São Jorge
17/09 – às 09h30 – Jardim Alegre
17/09 – às 15horas – Três Caicos
17/09 – às 19horas – Planalto
18/09 – às 09h30 – Fonte de União
18/09 – às 15h00 – Bom Jesus
18/09 – às 19horas – Jagoda
19/09 – às 15horas – Lageado Bonito
19/09 – às 15horas – Bacia
20/09 – às 08h30 – Alto Recreio
20/09 – às 09h30 – Silo
20/09 – às 10horas – Primavera 
20/09 – às 19horas – Kennedy
22/09 – às 09h30 – Santa Rosa
22/09 – às 15horas – Linha Paraná  
22/09 – às 15horas – Sinamão (São João Batista)
23/09 – às 09h30 – Nova União 
23/09 – às 15horas – Campo Novo
24/09 – às 09h30 – Fazenda Rio Grande
24/09 – às 19horas – Entre Vilas
25/09 – às 09h30 – Entre Lagos

PASTORAL DO 
         BATISMO
Curso de Batismo:
06/09 – às 14 horas 
(2ª Renovação)

04/10 – às 14 horas 
(Iniciantes) 

01/11 – às 14 horas 
(1ª Renovação)

Batizados:
12/09 – às 08h30
26/09 – às 08h30

NASCIMENTO 
PARA A VIDA 
EM CRISTO

1.Allana Beatriz Chagas dos Santos de Queiros
2.Beatriz Scherpinski Martins
3.Catarina Franco dos Santos
4.Felipe Gabriel da Rosa Camargo
5.Gabriel Moreira Dias
6.Gabriel Eduardo Volski Miranda
7.Gustavo Costa Fonseca
8.Heloísa Aparecida Kazmierczak
9.Júlia Gabriela Andrighetti
10.Maria Vitoria da Silva
11.Murilo Bernardi
12.Ricardo Deloski Vaz
13.Yasmin Otalakoski
14.Alana Sabadin
15.Angelina Wosniak
16.Eduardo Contini
17.Emilly dos Santos Cunha
18.João Celso Lonczynski Prutinski
19.José Luiz Zotti Traczynski
20.Luis Henrique Miguel Gonçalves
21.Miguel Phelipe Pereira
22.Nathallyn Maite dos Santos da Silva
23.Olávo Gabriel Santos Bueno
24.Otavio Rafael Santos Bueno
25.Vinícius Valesco
26.Rihanna Cardoso
27.Artur Izidoro Domanski
28.Carlos Eduardo Rodrigues
29.Enzo Gabriel Ketz
30.Gustavo de Paula Laskoski
31.João Lucas Ferreira Duraczinski
32.Lucas Gabriel Kets
33.Maria Clara Caldas Ferguglia
34.Maria Luisa Vieira
35.Miguel Rafael Salvatico Castilhos
36.Myllena Hisadora Mendes
37.Pietra Standt Mumber 
38.Samuel Lanzarini Lins
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FATOS E FOTOS

Festa Agostina 
8 de agosto de 2015

Instituição dos Acólitos - 23 de agosto, as 19 horas

Festa na Comunidade Tapuí - Missa no dia 
6 de agosto e almoço 9 de agosto de 2015

09/08 a 15/08 – Semana 
nacional da Família

As famílias de Andressa, 

Camile, Isadora e Nataly pedem 

a colaboração da Comunidade 

da nossa Paróquia para a 

arrecadação dos recursos para 

construção do novo Centro 

Pastoral, que será feita por 

meio da Escolha da Rainha. 

Procurem uma das nossas 

famílias, a casa paroquial ou 

comércio local. 



Quedas do Iguaçu - PR 
(Ao lado da Manica)

Carro para 6 passageiros

Paulo Cesar Pyrrho
(46) 9125-5924 / 9940-8359

Estruturas metálicas, aberturas em alumínio, 
calhas, serviço de torno.

Rua Ipê, 678, Quedas do Iguaçu - PR
Fones: 3532-1425  9115-2675  | Fax: 3532-4080

e-mail: nca.metal@yahoo.com.br
Vendas parceladas pelo cartão BNDES e cartão de crédito.

Av. Tarumã 2443, Centro - Fone (46) 3532-3010
CEP: 85460.000 - Quedas do Iguaçu - PR
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Como citar um texto bíblico?
» Em primeiro lugar, se indica o livro, usando 
sua abreviação. Em seguida, com o primeiro 
número indica-se o capítulo e com o segundo, 
separado do primeiro por uma vírgula, o 
versículo.
Ex.: Gn 2,4 – Livro de Gênesis, capítulo 2, 
versículo 4.
» Com um hífen, unem-se capítulos ou 
versículos.
Ex.: Jr 25,1-7 – Jeremias, capítulo 25, 
versículos de 1 até 7
Jr 24-26 – Jeremias, capítulos de 24 até 26
» Com o ponto e vírgula separam-se duas 
citações diferentes.
Ex.: Lc 10; 14; Mc 2,1-4
» Com um ponto separam-se versículos dentro 
do mesmo capítulo.
Ex.: Lc 4,2.8.18
» Com um “s”, acrescentado depois do capítulo 
ou versículo, entendem-se o(s) capítulo(s) ou 
o(s) versículo(s) seguinte(s).
Ex.: 1Cor 8s – Primeira Coríntios, capítulos 8 e 
9; 1 Cor 8, 1s – Primeira Coríntios, capítulo 8, 
versículo 1 e seguintes.
» Quando se indica apenas uma parte de um 
versículo longo, acrescenta-se uma letra ao 
número que indica o versículo: “a”, quando é o 
início do versículo; “b”, o meio e “c”, o nal.
Ex.: Gn 2,4a

O que é a Inspiração na Bíblia?
Deus é o autor da Bíblia. Mas, para redigir o 
texto, serviu-se de homens. Por isso, a Bíblia é 
um livro divino e humano. Deus inspirou 
algumas pessoas para agir (por ex. Abraão, 
Moisés), outras pessoas para falar (os profetas) 
e outras foram inspiradas para escrever. Esses 
chamamos autores sagrados, que escreveram a 

Bíblia.
Essa declaração encontramos no Novo 
Testamento: “Toda Escritura é inspirada por 
Deus e útil para instruir, para refutar, para 
corrigir, para educar na justiça...” 2Tm 3,16-
17.

O que nos ensina a Bíblia?
A Bíblia por ter Deus como autor principal, não 
pode conter erro algum. Ela ensina elmente e 
sem erro a verdade que para nossa salvação 
Deus quis fosse escrita. 
A Bíblia não é um livro de história, nem de 
ciências naturais ou de psicologia, mas sim 
de fé. Utilizando os mais diversos gêneros 
literários, ela narra acontecimentos da vida de 
um povo guiado por Deus, quatro mil anos 
atrás, atravessando os mais variados contextos 
sociais, políticos, culturais, econômicos, entre 
outros. Por isso, a Palavra de Deus não pode 
sempre ser tomada ao “pé da letra”, 
literalmente, embora muitas vezes o deva ser.
A verdade que a Bíblia quer ensinar é religiosa, 
importante para a nossa salvação. Portanto, 
não devemos procurar nela outras verdades. 

Será que cada um pode interpretar a Bíblia 
como quiser?
Não. São Pedro disse: “Antes de tudo, sabei que 
nenhuma profecia da Escritura é de 
interpretação pessoal. Porque jamais uma 
profecia foi proferida por efeito de uma vontade 
humana. Homens inspirados pelo Espírito 
Santo falaram da parte de Deus” (2 Pd 1,20-21).

É por isso, que Jesus conou a interpretação 
dela a Igreja Católica, que a faz através do 
Sagrado Magistério, dirigido pela cátedra de 

PERGUNTE E RESPONDEREMOS

Pedro (o Papa), e da Sagrada Tradição 
Apostólica, que constitui o acervo sagrado de 
todo o passado da Igreja e de tudo quanto o 
Espírito Santo lhe revelou no passado e 
continua fazendo no presente. (cf. Jo 14, 15.25; 
16, 12-13). A Igreja não erra na interpretação 
da Bíblia, e isso é dogma de fé. 
A alma da Igreja é o Espírito Santo dado em 
Pentecostes; por isso a Igreja não erra na 
interpretação da Bíblia, e isso é dogma de fé. 
Jesus mesmo lhe garantiu isso: “Quando vier o 
Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á 
toda a verdade” (Jo 16,13a).

Só podemos entender plenamente a Bíblia 
dentro da Igreja Católica. Jesus sabia que 
muitos irão manipular e deturpar a sua 
doutrina, por isso falou: “... se levantarão falsos 
cristos e falsos profetas que farão grandes 
sinais e prodígios, para enganar, se possível, os 
próprios eleitos. Vede, eu vos preveni” (Mt 
24,24-25).
Jesus não escreveu nada na Bíblia, mas deixou 
o conteúdo da sua doutrina na palavra viva da 
sua Igreja. A sua doutrina existe nos 
ensinamentos da Igreja. Quem quer conhecer 
toda a doutrina de Jesus tem que recorrer a 
Igreja Católica pois Jesus depositou tudo que 
ensinava na memória da sua Igreja. Este 
conteúdo é transmitido de geração para a 
geração e isso se chama a Tradição. É 
necessário lembrar que o Novo Testamento é o 
produto da Igreja Católica e dentro dela foi 
escrito e dentro dela pode ser verdadeiramente 
e sem erro interpretado. 

Você tem uma pergunta ou dúvida 
que ainda não achou a resposta? 

Deixe na secretaria ou envie para o e-mail: 
paroquiaquedas@hotmail.com Responderemos 

em uma das edições de nosso Boletim ou em 
nosso site paroquial 

www.paroquiaquedas.com.br

 Padre Andrzej 
Wojteczek
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 A Pastoral da Juventude inicia uma nova 
caminhada no bairro Alto Recreio, o grupo de 
jovens vem se reunindo na capela do bairro a mais 
de dois meses, os encontros são realizados todos 
os sábados as 19hrs e 30 min. 
 E no domingo dia 16 de agosto de 2015 na 
missa celebrada na capela do bairro o grupo se 
apresentou a comunidade e se colocou a disposi-
ção para trabalhar em prol da comunidade.
 A caminhada da Pastoral da Juventude no 
bairro se iniciou de uma forma interessante os 
jovens decidiram fazer 07 (sete) encontros de 
preparação antes de denir se realmente queriam 
formar um grupo de jovens.
 Espelharam-se no livro de Genesis na 
criação do mundo, onde Deus levou sete dias para 
criar o mundo.
 No sétimo encontro, onde já estavam 
convictos do que queriam zeram a eleição da 
coordenação do grupo e decidiram o nome do 

JUC “Jovens Unidos em Cristo”                   

 Nesta edição queremos contar a história 
de uma das famílias colonizadoras de nosso 
município: Familia Bukoski.
 Jakob e Julia Bukoski nasceram na 
Polônia e vieram para o Brasil em 1890, uniram-
se em matrimonio aqui no Brasil, em Porto Alegre 
e desta união tiveram oito lhos: Constância, , 
Ladislau, Francisco, Antônio, Maria, Casemiro, 
João e Estanislau.
 Devido a grande crise de emprego, 
resolveram partir para o interior, município 
chamado Santo Antônio da Patrulha, na localida-
de de Pedra Branca, mas longe de seus amigos 
poloneses não se sentia feliz, então ele e mais três 
amigos resolveram conhecer  a 
localidade de Paiol Grande, hoje 
Erechim,  viajaram 12 dias a 
cavalo para chegar até lá. E na 
proximidade de Passo Fundo, eles 
acharam que teriam um bom 
futuro, pois a estrada de ferro Rio 
Grande, São Paulo estava em fase 
de construção.  No entanto foi o 
momento mais triste de sua vida, 
uma árvore que foi derrubada caiu 
sobre ele, não o matando por um 
milagre, sofreu algumas fraturas, e 
sua perna direita  do joelho para 
baixo foi totalmente moída, cou 
um ano longe de sua família e sem 
assistência medica, atendido 
somente por Deus e pela bondade 
dos amigos. Quando se recuperou 
um pouco resolveu voltar para 
casa, pois sua família não sabia o 
que tinha acontecido, pensavam 
que estava morto, então os amigos 
o zeram montar em um cavalo, e 
assim, como um mendigo, sem 
dinheiro e sem roupa, viajou 
sozinho, e após um mês de penosa 
viagem, em um sábado de aleluia 
com grande alegria chegou em 
casa,  Seus vizinhos se reuniram  e 
zeram uma plantação e arruma-

ram sua casa, nalmente Jakob se recuperou, 
seus lhos cresceram .
 Em 1910 mudaram para a Linha Fraga, 
situado no mesmo município de Santo Antônio,  
cabeceira do Rio Sino na serra do mar, onde se 
encontrava um pequeno grupo de poloneses.
Em 1920 Jakob mudou-se para o Paraná, estabe-
lecendo-se em Rio Claro, município de Marechal 
Mallet, aqui sem maiores acontecimentos vivia 
entre seus patrícios poloneses.
 Seu lho Ladislau Bukoski, nasceu em 
25/06/1896 e já na adolescência,  trabalhava 
como cozinheiro  na construção da ferrovia São 
Paulo, Rio Grande para ajudar no pagamento da 

terra, e quando completou 22 anos resolveu vir 
para o Paraná com um amigo que tinha um tio que 
residia em são Mateus do Sul, casou-se em 1920 
com uma moça chamada Susana, também 
polonesa e tiveram três lhos: Tomas, Clara e 
Henrique. Com o tempo mudaram-se para 
Virmond, a colônia recém formada.
 Enfrentava com bravura as diculdades, 
como seus lhos iam crescendo, Ladislau e toda a 
vizinhança se reuniram e construíram uma escola 
em seu terreno. Contrataram um professor que 
ensina meio dia em português e meio dia em 
polonês, esta escola foi útil por muitos anos, e 
quando Laranjeiras do Sul passou a ser município 

o prefeito  mandou uma professora 
para lecionar até  a quarta série do 
primário.
  Em 1937 começou a 
propaganda da Colonizadora 
Polonesa, chamada Jagoda, em 
Campo Novo, imóvel Rio das 
Cobras, hoje Quedas do Iguaçu. 
Até o Engenheiro Vitoldo Paul deu 
o nome do primeiro riacho de 
Jagoda do Barro Preto, do segundo 
que passa pelo bairro John 
Kennedy de Rio Pomian e o terceiro 
que nasce na linha Guarani e 
deságua no Rio Iguaçu de Bog, 
ambos com os nomes originários 
de rio poloneses.
  Naquele tempo só  tinha 
um habitante na Colônia Jagoda, 
João Jasinski, próximo ao rio 
Campo Novo, hoje rua laranjeiras.
  T inha  somente  uma 
estrada que seguia pela Rua 
Laranjeiras e AV Pinheirais, 
passava ao meio da Praça Pedro 
Alzides Giraldi, cruzava a Avenida 
Tarumã e seguia até o nal da 
Avenida Pinheirais.

Ceslau Bukowski

RESGATANDO MEMÓRIAS - HISTÓRIA DE NOSSA GENTE

grupo (JUC “Jovens Unidos em Cristo”)  deniram 
um lema para o grupo, o qual foi inspirado nas 
palavras do apostolo Paulo “Tudo posso mas nem 
tudo me convém”.

 E assim hoje temos jovens evangelizando 
jovens e prontos a trabalhar pela nossa Igreja.
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