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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym 

Drodzy dobrodzieje wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez 

W okresie paschalnym, który obecnie przeżywamy Papież Franciszek 
odniósł się do męczeństwa św. Szczepana w następujących słowach:  

"Męczeństwo jest tłumaczeniem greckiego słowa, które oznacza także 
świadectwo. A więc można powiedzieć, że dla chrześcijanina droga wiedzie 
drogą tego świadectwa, za Jezusem, by dać o Nim świadectwo, a wiele razy 
kończy się to oddaniem swojego życia. Nie można zrozumieć chrześcijanina, 
który nie byłby świadkiem, nie dawał świadectwa. Nie jesteśmy «religią» idei, 
czystej teologii, pięknoduchostwa, przykazań. Jesteśmy Ludem idącym za 
Jezusem Chrystusem, dającym świadectwo"……Kościół jest płodny i jest matką, 
kiedy daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Natomiast jeśli Kościół zamyka się 
w sobie, uważa się - że tak powiem - za "uniwersytet religii", z wieloma 
wspaniałymi ideami, z wielu pięknymi świątyniami, z wielu znakomitymi 
muzeami, z wielu pięknymi rzeczami, ale nie daje świadectwa, to staje się 
bezowocny. Podobnie z chrześcijaninem. Chrześcijanin, który nie daje 
świadectwa, pozostaje bezpłodny, nie dając życia, które otrzymał od Jezusa 
Chrystusa". 

W naszym wikariacie apostolskim Ñuflo de Chávez, prawda ta jest nam 
szczególnie bliska a nasza radość nie ogranicza się tylko do pięknych budowli – 
mam na myśli chociażby naszą wspaniałą katedrę w Concepcion, która została 
zadeklarowana przez UNESCO jako dziedzictwo kulturowe ludzkości. Również 
nasze muzea, archiwa oraz szkoły i szpitale, które finansujemy aby zapewnić 
ludziom godne życie - dopóki państwo tego nie uczyni – nie są celem samym w 
sobie.  

Finansowanie tych dzieł jest i powinno być motywem i owocem spotkania 
ze Zmartwychwstałym Chrystusem, żywym i prawdziwym. Ten piękny moment 
następuje w Eucharystii, w modlitwie, kontemplacji i w służbie bliźniemu. Ten 
kto doświadcza Boga, kto buduje z nim wspólnotę życia, staje się też Jego 
świadkiem. Na wszystkie możliwe sposoby stara się realizować boski plan 
ewangelizacyjny i wprzęga w to dzieło wszelkie możliwe środki, również 
finansowe. W ten sposób dobro materialne, które człowiek z miłości do Boga i 
do bliźniego ofiarowuje, staje się pięknym świadectwem jego wiary i osobistej 
zażyłości z Chrystusem.  



Nasz biuletyn informacyjny „Mensajero“, w polskiej wersji „Wieści 
Misyjne z Boliwii“, systematycznie informuje o wydarzeniach i pracach 
związanych z ewangelizacją, działalnością charytatywną i duszpasterską.  

Realizacja ogromu prac o których mowa jest możliwa dzięki Waszej 
życzliwej pomocy i wsparciu. Dziękuję z serca za okazywanie solidarności z 
nowym, kształtującym się Kościołem - tak w  wymiarze duchowym jak i 
materialnym.  

Przy tej okazji, pragne podziekowac serdecznie za zorganizowanie balu 
harytatywnego na cele naszej misji, a konkretnie na pomoc dla domu dla 
mlodziezy specjalnej troski. Na rece Ks. Proboszcza Slawomira Pawiñskiego, 
skladam podziekowania wszystkim Dobrodziejom, instytucjom, ktorzy 
przyczynili sie do tego wydarzenia. Jestem przekonany, ze to doswiadczenie 
solidarnosci z Kosciolem misyjnym, nie tylko zloczylo nas z Boliwia, ale i Was 
wszystkich w jenda wspolnote. Pieniadze zebrane przy tej okazji  w wysokosci 
2311,80 Euros, zostana przekazana na ten cel (dolaczam kilka zdjec z tej 
budowy). 

Rowniez dziekuje za ofiary i modlitwy z okazji moich urodzin. Wiem, ze 
wielu z Was pamietalo o mnie, szczegolnie we Mszy sw. Te wiezi sa istotne, 
abysmy mogli wypelnic misje, ktora otrzymalismy od Pana w dniu naszego 
chrztu sw. Jak Pan Bog pozwoli, to pod koniec lipca bede w parafii, w drodze do 
Austrii i do Niemiec, to wtedy bede mogl osobiscie podziekowac Wam i wiecej 
opowiedziec o naszej pracy. 

Wyrażając głęboką wdzięczność, pragnę zakończyć te rozważania 
słowami Papieża o św. Szczepanie: „Był on pełen Ducha Świętego“ oraz „Nie 
możliwym jest dawanie świadectwa w pełni, bez bycia wypełnionym łaską 
Ducha Świętego“. 

Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji 

Oczekując Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, pozostańmy nadal 
złączeni w modlitwie, ale także w realizacji dzieł miłosierdzia. Poprzez taką 
postawę daje się najpiękniejsze świadectwo wiary w to, że Chrystus 
Zmartwychwstały, żywy i prawdziwy, jest obecny w każdym z nas i ogarnia cały 
świat.  

W wyrazami wdzięczności 

+ Antonio Bonifacio Reimann, OFM 
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