
Pozdrowienia z misyjnych dróg 

Przewielebni  Księża: Leszku i Sławomirze, 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 

Św. Cyryl Jerozolimski w katechezie na pierwszą niedzielę Adwentu mówi o dwóch 

przyjściach, dwóch sposobach obecności Pana: „Za pierwszym przyjściem został owinięty 

w pieluszki i złożony w żłobie; za drugim oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł 

i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, 

otoczony zastępami aniołów.”  

Sprawując liturgie w III niedziele adwentowa w naszej kaplicy zakonnej w Santa Cruz, moja 

uwagę zwrócił tabernakulum, umieszczony z tylu, za korona adwentowa, z płonącymi trzema 

świecami.  

Tabernakulum na tle adwentowego wieńca jest synonimem rzeczywistej, lecz ukrytej 

obecności Pana w naszym życiu, i w życiu całej ludzkości. Chrystus w Ewangelii Mateusza 

nazywa szczęśliwymi tych wszystkich, którzy odkrywają Jego obecność w ubogich, 

cierpliwych, łaknących i spragnionych sprawiedliwości; jest On w tych, którzy potrafią 

współczuć bliźnim i mają czyste serce; Jest z tymi, którzy pracują na rzecz pokoju i cierpią 

prześladowania i oszczerstwa z Jego powodu (por. Mt 5,1-12). 

To Chrystus Pan, który przez Chrzest Święty zamieszkał w nas jak w żywym tabernakulum, 

mówi do nas codziennie na wiele sposobów i poprzez różne wydarzenia . Jednym z nich jest:  

Pomoc charytatywna 

W czasie tegorocznego urlopu w rodzinnej parafii p.w. Św. Katarzyny, miałem możność 

doświadczyć wiele pomocy tak duchowej jak i materialnej dla naszej misji w Boliwii. 

Wdzięczny jestem Wam za modlitwy, a szczególnie pamięć o nas w sprawowanej 

Eucharystii. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w tym roku, nie zabrakło braterskiego 

spotkania z Księżmi Biskupami w Opolu, Gliwicach i w Tarnowie. Wiele dobroci 

doświadczyłem również w domu Księży Emerytów w Opolu.  

Mile wspominam mój pobyt w klasztorach Prowincji Św. Jadwigi, a szczególnie w Ośrodku 

Misyjnym na Górze Św. Anny, gdzie koncentruje się pomoc Przyjaciół Misji 

Franciszkańskich, nie tylko w Boliwii, ale także na innych kontynentach.  

Dziękuje za pomoc ekonomiczna, która osobiście wręczyło mi wielu parafian. Kolekta 

Niedzieli Misyjnej, w rodzinnej parafii wyniosła 2.230 dolarów. Poprzez Ośrodek 

Misyjny przesłano mi ta sumę na moje konto bankowe w Boliwii, za co Wam serdecznie 

dziękuje. Ofiara zostanie przeznaczona w całości na utrzymanie naszych czterech 

kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Santa Cruz.  

Natomiast cześć darowizn przekazanych mi osobiście, zostanie zużyta na odnowienie 

dachu w klasztorze Sióstr Misjonarek Eucharystycznych w Concepción. Od 1953 roku 

w Concepción, i ich założycielem jest Ks. Pablo Guzman, pochodzący z Meksyku. Tutaj 



Siostry szerzą kult eucharystyczny, pomagają w katechezie, odpowiedzialne za szkole 

katolicka w Concepción, oraz wspierają formacje matek wielodzietnych rodzin.   

 Doświadczenie pandemii 

Aby rozpoznać Chrystusa w trudnych doświadczeniach życiowych, chciałbym zacytować 

słowa z listu O. Victora Codiny, S.J, wieloletniego profesora Uniwersytetu Katolickiego w 

Cochabambie, jaki niedawno napisał z Hiszpanii, po przebytej chorobie korona wirusa: „Ci z 

nas, którzy podczas pandemii Covid doświadczyli, ze bez tlenu dusimy się, mogą 

doświadczyć tego samego w wymiarze ludzkim i duchowym: bez Ducha nie możemy żyć, 

dusimy się, brakuje nam oddechu, brakuje nam nadziei, brakuje radości, odebrana nam jest 

przyszłość. To Duch jest źródłem zżycia, jest Panem i dawca, jest nowością, pozwala nam 

przekraczać znane nam granice, zaskakuje nas i nigdy nas nie porzuca...  

Duch ten prowadzi nas do Jezusa i porusza od wewnątrz, abyśmy swoim uczynili styl życia 

Jezusa, oparty na miłości, przebaczeniu, poświeceniu, szacunku, oddania się na służbę 

ubogim, zepchniętym na margines i wykluczonym, dzieciom i chorym, kobietom 

i cudzoziemcom. Pozwala nam ufać Ojcu, inspiruje nas błogosławieństwami, daje nadzieje 

na zmartwychwstanie i możliwość uczestniczenia w nowym życiu”.  

 Dlatego tez i ja, dziękuje Wam serdecznie za to, ze pozwalacie się inspirować w życiu 

codziennym tym Duchem Świętym, który pomaga nam dostrzegać Chrystusa Pana w bliźnim 

spragnionym Pokoju i Dobra.   

Drodzy Przyjaciele Misji 

W pierwszą niedzielę Adwentu wyjechałem z San Ramón, aby sprawować Eucharystię 

w wiosce Koronación, która znajduje się przy drodze prowadzącej do Guarayos. 

Z przyzwyczajenia wyruszyłem w kierunku San Javier. Musiałem zawrócić i na nowo obrać 

właściwy kierunek.  

Dlaczego o tym wspominam? Adwent to czas powrotu na właściwą drogę, na ta, która 

prowadzi do Pana Jezusa narodzonego w Betlejem, i przez laskę wiary w naszych sercach. 

On przemawia do nas poprzez Pismo Święte, jest obecny w sakramentach Kościoła, ale także 

– jak wspomniałem powyżej – poprzez wydarzenia życia religijnego i społecznego. Niech 

posłuszeństwo Jego Słowo pomoże nam kroczyć DROGĄ PANA. Angażując się w misję 

Kościoła, wytrwali na drodze wspólnoty  z Bogiem  i w życiu rodzinnym. 

Za wstawiennictwem Świętej Rodziny życzę Wam radosnego spotkania z Jezusem 

w liturgii Kościoła i w Waszych domach. Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże  

w Nowym Roku 2022.  

Z braterskim pozdrowieniem: +Antoni Bonifacy Reimann Panic, OFM 

Adwent – Boże Narodzenie 2021, Concepción, Boliwia 


