
Drodzy Przyjaciele naszej Misji w Boliwii.
Każdy kończący się rok kalendarzowy, nastraja do wdzięcznego spojrzenia w

przeszłość w perspektywie Tajemnicy, gdy „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między

nami". To spojrzenie pomaga nam zrozumieć wartość naszego człowieczeństwa oraz znacze-

nie bycia Kościołem i życia we wspólnocie Kościoła.

Piszę do Was te słowa z Cochabamby, gdzie odbywa się 88. sesja Konferencji

Biskupów Boliwii. Pokrótce pragnę podzielić się z Wami wydarzeniami, które bardzo utkwiły

mi w pamięci po powrocie z Polski w pierwszych dniach września.

Jubileusz 300-lecia założenia Concepción
Kończący się rok 2009 jest dla naszej wspólnoty rokiem Jubileuszowym. Dziękujemy

bowiem Wszechmogącemu Bogu za 300-lecie dzieła misyjnego i ewangelizacyjnego na

terenach obecnego Biskupstwa w Concepción. W roku 1709 O. Lucas Cabal-lero, Jezuita,

zgromadził na tych terenach kilka grup etnicznych i umieścił krzyż misyjny na znak

rozpoczęcia ewangelizacji tych ludów. Pierwsi misjonarze zdali sobie od razu sprawę, że te

narody odznaczają się wielkimi darami: jak rękodzielnictwo (malowanie, rzeźbienie),

zdolności do śpiewu i muzyki (wyrabiano tutaj instrumenty muzyczne takie jak organy,

harfa). Ewangelizacja doprowadziła do powstania rodzimych katechistów. To oni byli

pośrednikami w ewangelizacji nowych plemion. Właśnie w 1709 roku zginął śmiercią

męczeńską O. Lucas Caballero i wraz z nim w obronie wiary chrześcijańskiej zginęło 31

neofitów. W roku 1767, na skutek konfliktu korony hiszpańskiej z Portugalią, 00. Jezuici

musieli opuścić te tereny i nastała kasata zakonu. Prawie 163 lata ich misję kontynuowali

księża diecezjalni z Santa Cruz. Od roku 1930 aż do obecnej chwili duszpasterstwo w

Concepción prowadzą moi współbracia franciszkanie z pomocą księży diecezjalnych, których

liczba jak dotychczas jest znikoma: 5 kapłanów, 1 diakon, 2 przygotowujących się do

przyjęcia święceń diakonatu (jeden z nich otrzyma święcenia w sobotę 28.XII.09). Oprócz

księży boliwijskich, pracuje tutaj trzech księży z diecezji tarnowskiej i dwóch księży z

Bawarii. Oczywiście te prace wspierają moi współbracia franciszkanie z Polski (7 ojców i

dwóch braci) oraz jeden ojciec z Bawarii i jeden z Boliwii. Owocem pracy pierwszych

misjonarzy jest nie tylko przepiękna katedra, ale przede wszystkim zachowała się wiara i

tradycje chrześcijańskie.

Centralne uroczystości odbędą się 8 grudnia br. pod przewodnictwem Jego Eminencji
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sióstr zakonnych i świeckich. Przygotowanie do tych centralnych uroczystości rozpoczęło się

oficjalnie 8 września obecnego roku w dzień wspomnienia narodzin Najświętszej Maryi

Panny. Chrystusowi Zmartwychwstałemu i Jego Niepokalanej Matce, która za szczególny

dom obrała sobie Concepción, w naszych modlitwach indywidualnych i wspólnotowych, a

szczególnie w Eucharystii, polecaliśmy pierwszych fundatorów i założycieli tej misji.

Miesięcznie zostały wygłoszone w katedrze konferencje naukowe na temat historii

ewangelizacji Concepción. Odczyty te zostaną opublikowane w przyszłym roku.

Pamiętając o przeszłości tego Kościoła, coraz bardziej zastanawiamy się wspólnie nad

jego teraźniejszością, szczególnie nad jego wymiarem misyjnym, nad szeroko rozumianym

dziełem autoewangelizacji, do którego powołany został każdy członek wspólnoty Kościoła na

całym świecie. Stąd w ostatnim czasie wielokrotnie powtarzałem i to przy różnych okazjach,

zgodnie z przewodnim hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego w wikariacie Ńuflo

de Chavez, że: Jesteśmy misjonarzami razem z Jezusem Chrystusem.

Festiwal pieśni i poezji religijnej
Szczególnym wydarzeniem ostatnich miesięcy był festiwal poezji, pieśni i tańca pod

hasłem „Młody misjonarzu, odbuduj mój Kościół". Dzieci i młodzież wszystkich parafii

wikariatu przybyły do Concepción 5.IX.09. Spotkanie to rozpoczęło się Eucharystią w naszej

katedrze. Następnie w coliseum odbył się wspaniały spektakl kunsztu i pomysłowości

choreograficznej młodego pokolenia z Nuflo de Chavez (około 300 uczestników).

Prezentujące się grupy folklorystyczne urzekały pięknem własnoręcznie robionych strojów

ludowych, dynamiką rytmów, stylem tańców, bardzo często łączących elementy z przeszłości

z nowoczesną teraźniejszością. Młoda publiczność żywo reagowała na to, co się działo na

asfaltowej płycie szkolnego boiska. Na szczególną uwagę zasługiwały wystąpienia młodych

poetów deklamujących swe wiersze, których tematyka nawiązywała do życia społecznego,

religijnego i historii tego regionu. Całość wystąpień można by zawrzeć w spektaklu słowno-

muzycznym młodzieży z El Fortin zatytułowanym „Jakiego Kościoła chcemy? Jakiego

Kościoła szukamy?"



Nowe inwestycje w Concepción
W związku z Jubileuszem poczyniliśmy również pewne wartościowe inwestycje

materialne na terenie samego biskupstwa w Concepción. Do nich należą przede wszystkim

odbudowa wieży kościelnej stojącej przed katedrą. Następnie zostanie wkrótce uruchomione

centrum prasowe oraz radiowo-telewizyjne pomyślane przede wszystkim dla chorych i dla

tych, którzy nie mogą zawsze dotrzeć na Mszę św. Zostały również oddane do użytku nowe

pomieszczenia parafialne w Concepción, bardziej sprzyjające obecnym potrzebom pracy

parafialnej i szeroko pojętej działalności duszpasterskiej. Szczególnych starań dokładam, aby

w niedalekiej przyszłości powstała biblioteka wybitnie teologiczna i duszpasterska służąca

kapłanom i wiernym Wikariatu. Przygotowane zostały również pomieszczenia dokumentacji

misyjnej.

Rozpoczęcie Misji Ciągłej w Wikariacie
Kochani Przyjaciele. Wielkiej radości, a zarazem błogosławionej nadziei dostarczyło

mi drugie spotkanie młodych Wikariatu Ńuflo de Chavez, dnia 3. października br. w YOTAU

(Guarayos). Dziękowaliśmy Panu za 800-lecie charyzmatu franciszkańskiego; za braci

franciszkańskich, którzy od niemal 150 pracują w tej części wikariatu. Także tym spotkaniem

pragnęliśmy również odpowiedzieć na wezwanie misji Ciągłej w Wikariacie.

Delegacje poszczególnych parafii, zanim spotkały się na miejscowym stadionie

(Colliseo), niektóre z nich musiały pokonać drogę blisko 200 km. Punktem centralnym była

radosna w pełni tego słowa, uczta eucharystyczna odprawiana pod moim przewodnictwem

razem z księżmi, którzy przybyli wraz z swoimi wiernymi na to spotkanie. W homilii

nawiązałem do  ewangelii  z  dnia,  gdzie  Pan  Jezus  przypomina  swoim uczniom,  że  tylko  ten

może iść za nim, kto upodabnia się do dziecka, które pozwala wziąć się na ręce, wsłuchuje się

w Jego słowa i w odpowiednim czasie odpowiada na to słowo i głosi je całym swoim życiem i

postępowaniem (cf Łk 10,17-24).

Po części liturgicznej w Colliseo, wszyscy udaliśmy się procesyjnie do miejscowego

kościoła pod wezwaniem św. Franciszka, gdzie wręczyłem delegacji każdej parafii tryptyk

przedstawiający Chrystusa wstępującego do nieba i wysyłającego swoich uczniów.



Po zakończonej celebracji, wróciliśmy znowu do coliseum, gdzie miejscowe rodziny

częstowały wszystkich uczestników napojami i jedzeniem. A po tej uczcie poszczególne

grupy młodzieży, zaprezentowały piękne ludowe tańce na płycie boiska.

Poświęcenie klasztoru Sióstr Służebniczek
Chciałbym serdecznie podziękować Wam za dar modlitwy i ofiary przekazanej w

czasie mojego krótkiego pobytu w Polsce. Z Ośrodka Misyjnego na Górze Św. Anny, jak i z

darów przekazanych osobiście na moje ręce wpłynęło prawie 15.000 USD. Całość tych ofiar

została przekazana na wykończenie domu, klasztoru dla Sióstr Służebniczek przy kościele

Matki Bożej Różańcowej w miejscowości Villa Paraiso (parafia El Fortin). Siostry te

pomagają O. Norbertowi Bryłce OFM w duszpasterstwie zwyczajnym. Założyły także grupę

rodzin bł. Edmunda Bojanowskiego. Odwiedzają również i okoliczne wioski, troszcząc się o

głoszenie Słowa Bożego dzieciom, młodzieży i rodzinom, jak też o formację ludzką i

chrześcijańską tamtejszej młodzieży i rodzin. Po przeprowadzeniu się do swojego nowego

klasztoru, (12 grudnia zostanie poświęcony) pokoje, w których obecnie mieszkają, zostaną

przeznaczone na internat dla dziewcząt, które uczą się w miejscowej szkole i muszą

pokonywać codziennie wiele kilometrów lub wynajmować mieszkanie.

Tak więc Wasze ofiary przyczynią się również do otwarcia internatu, tak bardzo

potrzebnego do formacji ludzkiej i chrześcijańskiej tutejszych dziewcząt. Bóg Wam zapłać.

Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję za ofiary ostatniego bazaru (z 2008 r.), które

zostały przeznaczone na nasza szkołę zawodową w Concepción.

W ostatnich tygodniach wiele młodzieży przystąpiło do sakramentu bierzmowania.

Ponad 1200 chłopców i dziewcząt odnowiło swoją wiarę i zaprosiło Ducha Św., aby wylał na

nich swoje dary, potrzebne do trwania w Chrystusie i dania świadectwie o Nim.

W tym Duchu składam Wam moje najserdeczniejsze życzenia na radosne święta

Bożego Narodzenia. Zapewniam Was, że „zasiądę z każdym z Was osobna" do wigilijnego

stołu i „podzielę się z Wami wszystkimi białym opłatkiem chleba", a przede wszystkim

wstawiennictwem przed Jezusem narodzonym w Betlejem i przez wiarę w naszych sercach.



Niech ciepło płynące z tajemnicy wcielenia Syna Bożego rozgrzewa również Wasze wnętrza i

domy  Waszych  rodzin.  Niech  Boża  Dziecina  Wam  Błogosławi.  A  Nowy  Rok  niech  będzie

przepełniony świadomością bycia radosnym Kościołem, uftiym w łaskawość dobrego Ojca w

niebie.

Dziękuję również Przewielebnym Księżom z parafii Ligota Turawska, jak również

Michałowi z żoną Katarzyną i Wszystkim, którzy przyczynili się do tego braterskiego

spotkania i dzielenia się swoją modlitwą i ofiarami z bratnim Kościołem w naszym Wi-

kariacie Apostolskim Ńuflo de Chavez w Boliwii. Szczęść Boże.

Bp Antoni Bonifacy Reimann, OFM Concepción, 24 listopada 2009


