
“24 godziny dla Pana”- wyzwanie ciągle aktualne 

 

Czas szczególny miłosierdzia Ojca 

Okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym, w którym poprzez celebracje 
związane z pokutą i nawróceniem ukazywane jest oblicze miłosiernego Ojca. W związku z 
tym w naszych kosiołach, tak jak zapewne i u Was zostalo odprawione specjalne 
nabozeñstwo pod haslem: “24 godziny dla Pana”, do którego zaprosil nas Papiez Franciszek 
w buli z okazji roku jubileuszowego (cfr. M.V. 16).  

Lud Bozy, który pielgrzymuje w naszym Wikariacie, jak i Was, Drodzy Przyjaciele naszej misji 
w Boliwii, zachecam aby jak najcześciej w ciągu roku jubileuszowwego przekazywane zostaly 
treści związane z Bożym miłosierdziem;  Słowo Boze, które ma samo w sobie uzdrawiającą 
moc, niech przemienia i nasze wspólnoty chrześcijańskie, doświadczając radości, która płynie 
z przebaczenia. Którz z nas nie nosi znamion wyrytych w sercu a związanych z 
doświadczeniem  celebracji  sakramentu  pokuty,  który  przenosi  nas  ze  śmierci  do  życia  i  
pozwala nam uczestniczyć w owocach paschalnych Odkupieciela? Jako świadkowie 
przebaczenia, podobni do biblijnej Samarytanki, wyjdźmy do otaczającego nas świata i 
przywołujmy ku Chrystusowi ludzi pokaleczonych, zbrukanych i poniżonych. 

 

Drodzy Bracia i Siostry 

Niech program “24 godziny dla Pana”, pobudza nas do głoszenia Bożego Miłosierdzia 
nie tylko w czasie trwania Wielkiego Postu czy roku jubileuszowego ale przez całe zycie. 
Podczas spotkania duszpasterskigo w lutym tego roku w naszym Wiakariacie, zwóciliśmy 
także uwagę na rolę sakramentu pokuty i eucharystii w naszym zyciu – niewyczerpane zrodla 
milosierdzia. Otrzymywana absolucja motywuje nas do przebaczania tak jak i nam 
przebaczono. Przyjmujac Cialo i Krew Chrystusa w Eucharystycznej Ofierze, uzdalniamy się 
również do dzielenia się naszym zycie z bliznimi. Skierowanie się ku człowiekowi 
“nieczystemu” wokół którego koncentrował się Chrystus jest i naszym zadaniem, nasza 
misja. Chrystus sam zaciągał rytualną “nieczystość” dotykając chorych a nawet umarłych, 
lecz ich uzdrawiał i przywracał do pełni życia. Podobnie pragniemy czynić w naszym lokalnym 
Kościele, poprzez realizację projektów związanych z duszpasterstwem rodzin,  służbą zdrowia 
(duszpasterswo chorych), jak również tworzaca się struktura parafialnego Caritasu.  

Naśladowanie Chrystusa – w służbie pohańbionym i bezbronnym - jest możliwe 
również dzięki Wam drodzy Przyjaciele Misji Apostolskich i naszego Wikariatu. To dzięki 
waszej jałmużnie – “która gładzi grzechy” i jest wyrazem Waszej miłości, możemy służyć 
potrzebującym.  



Posluze się jednym z przykladow troski o te ludzkie „peryferie”.  Otoz razem z siostra 
zakonna odwiedzmy na peryferiach Concepción matke wielodzietnej rodziny (siodemka). 
Ojciec  tej  rodziny  od  czasu  do  czasu  pokazuje  się w  domu,  ponieważ jest  nalogowym  
alkoholikiem. Matka zas zarabia na chleb powszedni, piorac bielizne u sasiadow.  Żaden z tej 
siodemki nie posiada dokumentu tozsamosci (swiadectwa urodzin), jak tez sakramentu 
chrztu  swietego.  Zyja  w  pozyczonym  domu,  który  bardziej  przypomina  namiot  jak  dom  
mieszkalny.  To  dzieki  Waszej  pomocy,  możemy  zakupic  dla  nich  mleko  w  proszku,  jak  
również dzielic się chlebem powszednim, a przede wszystkim dobrocia i serdecznoscia, 
ktorej tak bardzo im brakuje. W tych dniach siostra pomaga im zarejestrowac się w Urzedzie 
miejskim, aby mogli wreszcie cieszyc się dokumentami osobistymi, które upowazniaja ich 
również do przygotowania się do sakramentu chrztu, i uczeszczania do szkoly podstawowej. 
Marzy się nam, aby dopomoc im w uzyskaniu malego terenu, i budowe skromengo domu, 
liczacego przynajmniej kuchnie, sypialnie i ubikacje. 

Za to Wasze wsparcie w tej i podobnych sytuacjach, bardzo Wam dziękuję, i polecam 
Was Temu, od Którego otrzymujemy wszelkie dobro, a którym jest nasz Ojcies Milosierny. 
Jeszcze raz dziekuje Wszystkim organizatorem i uczestnikom balu noworocznego, za ofiary 
zebrane z tego balu i które w tych dniach zostana przekazana na potrzeby Fazendy – osrodka 
rehabilitacji – w parafii El Fortin Libertad.  

Kulminacyjny Akt Bożego Miłosierdzia 

Zbliża  się Wielki  Tydzień i  Triduum  Paschalne.  Uroczystości  te  znajdują swoje  
apogeum w celebracjach Wielkiej Soboty i Zmartwychwstania Pańskiego. Niach te obchody 
wszczepiają i nasze wysiłki  w dzieło zbawcze Chrystusa, który odkupił człowieka, wyzwolił go 
i wiedzie ku zbawieniu. Bądźmy zatem obrazem Ojca Miłosiernego, Boga “który nie przyszedł 
aby mu służono lecz aby służyć i aby życie swoje oddać za wielu”. Życzę Wam abyście 
wypełniając tę misję byli zawsze wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana 
poprzez czyny milosierdzia tak wobec ciala jak i wobec duszy. Niech On darzy Was obficie 
swoimi łaskami i “mocą z wysoka”. 

Zaś “24 godziny dla Pana” niech staną się dla Was wyzwaniem aktualnym w każdym 
momencie Waszego życia.    

Dziękuję Wam za życzliwość, miłość i łaskawość i z serca błogosławię 

Bp. Antoni Reimann  

Concepción, 18 marzec 2016 roku 

 

 


