Drodzy Przyjaciele Misji
Zbliza sie Wielkanoc, Uroczystosc Chrystusa Pana, Ktory
zmartwychwstanie odnowil nasze zycie.

przez swoja smierc i

Ta tajemnica nowego zycia na pewno inaczej sie przezywa u Was w czasie wiosennym, niz tutaj
na tym kontynencie Poludniowej Améryki, gdzie mamy jesienna pore roku. Pomimo tego nie
brakuje tutaj roweniez tych znakow nowego zycia w Chrystusie zmartwychwstalym. Chcialbym
wspomniec o niektorych z nich:
Swiecenia kaplañskie
2 lutego przyjal swiecenia kaplañskie nasz diakon Henry Masías. Dziekujemu Panu, ze po osmiu
latach przerwy, znowu mamy jednego kaplana z tego regionu. Zostal on skierowany do duzej
parafii w San Julian, liczacej ponad 30 tysiecy wiernych gdzie proboszczem tej parafii jest Ks.
Ruperto Rodriguez, pierwszy ksiadz diecezjalny, ktory przyjal swiecenia z moich rak 18 lat
temu. Parafia San Julian jest parafia stosunkowo nowa, bo powstala w 1990 roku. Jej
mieszkañcamy to emigranci boliwijscy, ktorzy w latach siedemdziesiatych na skutek suszy w
gorzystej czesci Boliwii, osiedlili sie na poludniu, szukajac ziemi do uprawy. Boliwia liczy 35
narodowosci, a tutaj w San Julian maja swoich przedstawicieli. Na pewno jest to ogromne
bogactwo kulturowe, ale tez i wielkie zadanie duszpasterskie, ktore polega na tworzeniu
wspolnoty wiary i milosci posrod tych wszystkich ludow. W tym roku rozpoczeto przygotwanie
do Pierwszej Komunii Sw. w niektorych z tych dzielnic, gdzie nie ma jeszcze kaplic, i dokonuje
sie to przygotwanie w domach prywatnych.
Spotkania duszpasterskie
W marcu, odbywaly sie prawie we wszystkich parafiach Wikariatu spotkania duszpasterskie,
gdzie zapoznano sie z nowym planem duszpasterskim Wikariatu (2019-2024), ktory nawiazuje
do radosnego gloszenia ewangelii, dajac swiadectwo o Chrystusie poprzez dziela milosierdzia,
wychodzac na spotkanie z bracmi i siostrami zyjacymi z dala od wspolnoty Kosciola, tak jak to
czynil nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. W jaki sposob zyc i glosic we wspolnocie parafialnej takie
wartosci jak:
Swiadectwo, misja, milosierdzie chrzescijañskie, wspolnota, wiernosc
przyrzeczeniom chrztu swietego w rodzinie – to byly pytania na spoktaniach duszpasterskich w
minionym miesiacu.
Nasz fundament - Slowo Boze
Fundamentem misji, jest spotkanie z Jezusem, ktory nas posyla. I to spotkanie jest mozliwe
poprzez otwarcie sie na Slowo Boze. Dlatego w Wikariaciu juz od paru lat istniene szkola dla
formacji katechetow imieniem Swietego Hieronima. W ubieglym miesiacu rozpoczeto zajecia
formacyjny dla osob swieckich, ktorzy pragna wypelnic swoja misje chrzescijañskia jako
katecheci w parafiach. Na poczatku pomagali nam w tej formacji katecheci z Archidiecezji
Santa Cruz. Od dwoch lat, nauczyciele wywodza sie z naszego kosciola lokalnego, ktorzy
uczestniczyli w cyklu spotkañ formacyjnych dla katechetow.
Coraz bardziej zdajemy sobie sprawe z tego, ze pierwszymi katechetami powinni byc rodzice,
bo to od ich wiary i zaangazowania w chrzescijañskim wychowaniu dzieci zalezy przyszlosc
Kosciola i calego spoleczeñstwa. Dlatego tez w parafii Sw. Klary w El Fortín zostal oddany w
tym roku Osrodek dla Formacji Rodzin. Jest tez do dyspozycji jakiejkolwiek grupy parafialnej,
ktora pragnie odbyc swoje rekolekcje lub dni skupienia.

Troska o srodowisko naturalne
W pazdzierniku tego roku, odbedzie sie w Rzymie synod, zwany Synodem Amazonii. W
ekshortacji apostolskiej >Laudato Si< Papiez Franciszek przypomina calemu swiatu, za
srodowisko naturalne jest jak wspolny dom (casa común) o ktory powinnismy sie wszyscy
troszczyc; to srodowisko jest jak nasza siostra z ktora dzielimy nasze zycie doczesne, jak dobra
matka, ktora nas karmi i obejmuje swoimi rekami. Niestety zycie nam ukazuje, ze tego
wspolnego domu nie potrafimy strzec, opiekowac sie nim, i jako konsekwencja zmiana klimatu,
ktory objawia sie przewleklym okresem suszy, albo tez ulewnymi deszczami, ktore w tych
dniach wyrzadzily wiele strat materialnych i ludzkich na poludniowym obszarze Boliwii.
Wspomne tylko, ze w Boliwii co 10 minut znika nieodwracalnie 1 ha lasow tropikalnych, co
laczy sie nie tylko z nieodwracalna szkoda dla roslin i zwierzat, ale i tez z migracja ludzi z ich
terenow rodzinnych na nieznane obszry podmiejskie. W ten sposob wymieraja wielowiekowe
kultury i tradycje i wzrasta liczba ludzi biednych oraz ilosc przestepstw. Na ten wlasnie temat
mowil do nas Ks. Bp. Eugenio Coter na specjalnym spotkaniu wielkopostnym zorganizowanym
dla kaplanow i osob zakonnych.
Drodzy Przyjaciele
Przy okazji tego przeslania, pragne Was serdecznie podziekowac za Wasza pomoc duchowa, jak
rowniez za ofiary materialne, ktore otrzymalismy z Balu Misyjnego (2.630 $US),przeznaczone
na odnowe pomieszczen internatu, nalezacego do szkoly im. O. Lucjana Rudol, OFM w Nucleo
Wiem, ze w tym roku swietowaliscie juz maly jubileusz, bo dziesiata rocznice pomocy na misje
w Boliwii. Dziekuje za ten wielki braterski gest Wielebnym Duszpasterzom parafii Sw.
Katarzynhy. Moje slowa wdziecznosci kieruje szczegolnie pod adresem Ks. Proboszcza
Slawomira Pawiñskiego, ktory wraz z czlonkami Rady Parafialnej i dobrych ludzi, nadzoruje tej
pieknej inicjatywie na rzecz misji w naszym Wikariacie. Dziekuje serdecznie Rodzinie Switala z
Zakrzowa Turawskiego za udzielenie sali i bezinteresowna sluzbe kulinarna. Wszystkim drogim
uczestnikom skladam serdeczne podziekowania za trud przybycia i dzielenia sie swoja wiara i
radoscia, ale i takze wsparciem ekonomicznym. Pamietamy o Was w modlimy sie za Was o
potrzebne laski w rodzinie.
Te wspomniane iniciatywy, ktore porownuje do promieni slonecznych i do wiosny duchowej sa
mozliwe dzieki Milosci, ktora Pan rozlal w Was, przez Ducha Swietego, jako najwspanialszy
owoc Jego meki, smierci i zmartwychwstania.
Drodzy Dobrodzieje. Z okazji tych wielkich tajemnic naszej wiary, ktory przezywac bedziemy w
czasie Swiat Wielkanocnych, zycze Wam, abyscie otwierali sie ciagle na dzialanie Ducha
Swietego, ktory dopomaga rozpoznawac Pana Zmartwychwstalego w osobach gloszacych
Dobra Nowine o zbawieniu (cfr. Lc 24,9); abyscie spotkali Pana Zmartwychwstalego w tych,
ktorzy nie przechodza obok Was obojetnie i dziela sie z Wami swoim chlebem (cfr. Jn 21, 4-13);
i takze w tych, ktorzy pomagaja Wam pojednac sie z Bogiem i bliznimi, i lamia sie Chlebem
Eucharystycznym (cfr. Lc 24,30-32). Maryja, Matka Pana Zmartwychwstalego dopomaga nam
spiewac calym zyciem: Alleluya, Zmartwychwstal Pan prawdziwie!
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