“Człowiek ma oczy po to aby spoglądać na ubogiego z miłosierdziem, słuch po
to aby wysłuchiwać, język aby pocieszać, ręce aby pomagać i serce aby kochać”.
(Św. Elżbieta Węgierska)

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy
Dobiega końca rok 2016, który związany był z Jubileuszem Miłosierdzia. Dzięki
waszej pomocy duchowej i materialnej mogliśmy pomagać bliźnim w zaspokajaniu ich
najbardziej podstawowych potrzeb. Przy tej okazji pragnę wyszczególnić niektóre z
ważnych dziedzin życia ludzkiego:
Pomoc rodzinie
Dzięki współpracownikom duszpasterskim mogliśmy uczestniczyć w
spotkaniach tak ogólnokrajowych jak i lokalnych, które dotyczyły pomocy rodzinie.
Celem wszelkich działań jest towarzyszenie rodzinom w sytuacjach kryzysowych i
trudnych oraz tworzenie i umacnianie grup parafialnych, które by wspomnianą misję
realizowały. Jest to zadanie, które wymaga ogromnego wsparcia nie tylko z naszej
strony ale również osób zaangażowanych w pomoc misjom.
Działania na rzecz formacji Biblijnej i przygotowania katechistów
W tym roku realizowano program formacji biblijnej, który został zapoczątkowany
przed pięcioma laty. Dzięki spotkaniom w grupach parafialnych oraz na poziomie
diecezjalnym, doszliśmy do wniosku, iż Słowo Boże jest siłą, która ubogaca i
ukierunkowuje wszelkie wysiłki pastoralne. Stąd zrodziła się myśl utworzenia szkoły
formacyjnej dla katechistów w miejscowości San Ramon. Nosi ona imię św. Hieronima.
Adepci zaangażowani są w działalność duszpasterską na terenie wikariatu Nuflo de
Chavez. Po trzech latach formacji, szkołę ukończyło 12 katechistów z grupy 70, którzy
rozpoczęli pobierać naukę.
Kapłani diecezjalni i parafie
Aktualnie w wikariacie pracuje 19 księży diecezjalnych – 8 Boliwijczyków, 5
Polaków, 3 Koreańczyków, 1 Niemiec, 1 Słowak i 1 Meksykanin. Wdzięczni za ogrom
wykonywanej przez nich pracy jesteśmy jednocześnie zatroskani o ich utrzymanie. W
warunkach w których żyją, większość ludzi nie dysponuje środkami finansowymi nawet
na swoje utrzymanie a co dopiero na potrzeby parafii i kapłana. Jest to ogromny
problem, szczególnie dla biskupa, aby zapewnić swoim współpracownikom środki na
wyżywienie, utrzymanie placówek w których żyją, opiekę medyczną itd. Wierni, którzy
nie mają żadnych dochodów, na ile tylko mogą często mobilizują się i składają drobne
ofiary, za które jednak trudno realizować nawet najskromniejsze projekty
duszpasterskie, a co dopiero pomagać księżom w ich utrzymaniu. Sam Wikariat
Apostolski to głównie wioski, gdzie nie ma przemysłu i pracy a ludzie ubodzy żyją
głównie z uprawy swoich poletek. Dzięki pomocy darczyńców udało się przystosować
do zamieszkania dom parafialny w El Fortin i El Puente. W imieniu 17 ośrodków
parafialnych naszego wikariatu dziękuję za wszelką pomoc ale i proszę o wsparcie –
szczególnie tego projektu.
Fazenda Esperanza w El Fortín
W dalszym ciągu pomagamy osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu.
W ciągu dwóch ostatnich lat czterech młodych ludzi naszego regionu zostało
uwolnionych od nałogów i wróciło do społeczności i do Kościoła. Naszą terapię
pozytywnie ukończyło także 5 Argentyńczyków.
Dzięki ciężkiej pracy i pomocy finansowej dokonano odwiertu studni, by ośrodek mógł
cieszyć się bieżącą wodą.

Chorzy na HIV
W związku ze wzrostem zachorowań na HIV postanowiono w duchu
charytatywnym aby pomagać osobom zakażonym w godnym życiu – tak w sensie
duchowym, psychologicznym jak i materialnym. Choroba ta obejmuje często ludzi
bardzo ubogich a także młodzież i dzieci. Dlatego utworzono ośrodek pomocy chorym
na HIV. Funkcjonuje on w Ascencion de Guarayos.
Szkoła Techniczna im. Hansa Rotha w Concepcion
Poprzez udzielanie lekcji rzeźby, mechaniki, informatyki wspieramy edukację
techniczną ubogiej młodzieży. W naszym internacie mieszka obecnie 11 młodzieńców
pochodzących z odleglych wiosek i 34 z pobliskich wiosek przygotowuje się do zawodu
mechanika i stolarza. W naszej szkole udzielane są lekcje także dla dziewcząt (45)
Uczą się one szycia, wyszywania oraz informatyki. Formacja przygotowuje ich
bezpośrednio do podjęcia pracy zawodowej. Realizacja tego dzieła jest możliwa
wyłącznie dzięki pomocy darczyńców.

Drodzy Przyjaciele Misji
Dziękuję za ofiary, które otrzymałem z Ośrodka Misyjnego w ciagu tych 25 lat
istnienia referatu misyjnego, pod przewodnictwem O. Krystiana Pieczki i Jego
Współpracowników. Pozdrawiam Wszystkich uczestnikow opłatkowego spotkania
Rodziców, Rodzeństwa, Dobrodziejów misji. Do nich zaliczam również Ks. Biskupa
Jana Kopca, który będzie przewodniczył Mszy Św. Dziękuję Mu również za nowego
misjonarza, Ks. Piotra Lewandowskiego, wywodzacego się z diecezji gliwickiej, który
dotarl do nas w październiku tego roku.
Jesze raz dziękuję za pomoc otrzymaną z Ośrodka Misyjnego w tym roku, jak
również podczas mojego urlopu w miesiącu sierpniu, oraz za kolektę z odpustu Sw.
Anny, przeznaczoną na nasz Wikariat Apostolski.
Dziękuję O. Prowincjałowi Alanowi oraz O. Andrzejowi za wizytę braterską oraz
wszelką pomoc materialną i duchową napływającą z Prowincji Św. Jadwigi, oraz
Współbraci pracujących w Niemczech.
O. Błażejowi, za odważne podjecie się tej nowej misji, Jego Współpracownikom
oraz Wszystkim Dobroczyńcom, składam w imieniu własnym, misjonarzy i misjonarek,
oraz Ludu Bożego jak najserdeczniejsze podziekowanie i zapewnienie w modlitwewnej
pamieci.
Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Jezus urodził się w rodzinie
materialnie ubogiej ale bogatej wiarą, nadzieją i przede wszystkim miłością. Misję
Chrystusa w świecie wyrażają dobrze słowa z księgi Izajasza, które On sam odczytał w
synagodze nazareńskiej:“Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.”
Misja Chrystusa jest także naszym zadaniem i jak wspomniał Papież
Franciszek: “poprzez miłość do braci wzrastamy w wymiarze ludzkim i
chrześcijańskim”.
Na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok życzę Wam pokoju oraz radości
towarzyszącej tym wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa rodzącego się w słabych,
chorych i ubogich.
Niech Wam Miłosierny Bóg błogosławi !
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