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Drodzy Współbracia i Przyjaciele Misji
Zbliża się Wielkanoc, uroczystość Chrystusa Pana, który przez swoja
śmierć i zmartwychwstanie odnowił nasze życie. Ta tajemnica
nowego życia na pewno inaczej się przezywa u Was w czasie
wiosennym, niż tutaj na tym kontynencie Południowej Ameryki, gdzie
mamy jesienna porę roku. Pomimo tego nie brakuje tutaj, tych
znaków nowego życia w Chrystusie zmartwychwstałym. Chciałbym
wspomnieć o niektórych z nich:
Święcenia kapłańskie
W dniu 2 lutego przyjął świecenia kapłańskie nasz diakon Henry
Masías. Dziękujemy Panu, ze po ośmiu latach przerwy, znowu mamy
jednego kapłana z tego regionu. Został on skierowany do dużej parafii
w San Julian, liczącej ponad 30 tysięcy wiernych, gdzie proboszczem
parafii jest ks. Ruperto Rodriguez, pierwszy ksiądz diecezjalny, który
przyjął święcenia z moich rąk 18 lat temu.

Parafia San Julian jest stosunkowo nowa, bo powstała w 1990
roku. Jej mieszkańcami są emigranci boliwijscy, którzy w latach
siedemdziesiątych na wskutek suszy w górzystej części Boliwii,
osiedlili się na południu, szukając ziemi do uprawy. Boliwia liczy
35 narodowości, a tutaj w San Julian maja swoich przedstawicieli.
Na pewno jest to ogromne bogactwo kulturowe, ale też i wielkie
zadanie duszpasterskie, które polega na tworzeniu wspólnoty wiary
i miłości pośród tych wszystkich narodowości. W tym roku rozpoczęto
przygotowanie do Pierwszej Komunii św. W niektórych dzielnicach,
gdzie nie ma jeszcze kaplic, to przygotowanie odbywa w domach
prywatnych.
Spotkania duszpasterskie
W marcu, odbywały się prawie we wszystkich parafiach
Wikariatu spotkania duszpasterskie, gdzie zapoznano się z nowym
planem duszpasterskim na lata 2019-2024. O tym planie
wspominałem już w poprzednim liście. Istotą planu jest nawianie do
radosnego głoszenia Ewangelii, dając świadectwo o Chrystusie:
poprzez dzieła miłosierdzia, wychodzenie na spotkanie z braćmi
i siostrami żyjącymi z dala od wspólnoty Kościoła, tak jak to czynił
nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. W jaki sposób żyć i głosić we
wspólnocie parafialnej takie wartości jak?: świadectwo, misja,
miłosierdzie chrześcijańskie, wspólnota, wierność przyrzeczeniom
chrztu świętego w rodzinie – to były pytania na spotkaniach
duszpasterskich w minionym miesiącu.
Nasz fundament - Słowo Boże
Fundamentem misji, jest spotkanie z Jezusem, który nas posyła. To
spotkanie jest możliwe poprzez otwarcie się na Słowo Boże. Dlatego
w Wikariacie już od paru lat istnieje szkoła dla formacji katechetów
imieniem św. Hieronima. W ubiegłym miesiącu rozpoczęto zajęcia
formacyjny dla osób świeckich, którzy pragną wypełnić swoją misję
chrześcijańską jako katecheci w parafiach. Na początku pomagali
nam w tej formacji katecheci z Archidiecezji Santa Cruz. Od dwóch
lat, formatorzy wywodzą się z naszego Kościoła lokalnego. Są nimi
ci, którzy uczestniczyli w cyklu spotkań formacyjnych dla katechetów.
Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, ze pierwszymi
katechetami powinni być rodzice, bo to od ich wiary i zaangażowania
w chrześcijańskim wychowaniu dzieci zależy przyszłość Kościoła
i całego społeczeństwa. Dlatego tez w parafii św. Klary w El Fortín
został oddany w tym roku Osrodek Formacji Rodzin. Jest on do
dyspozycji dowolnych grup parafialnych, które pragną odbyć swoje
rekolekcje lub dni skupienia.

Troska o środowisko naturalne
W październiku tego roku, odbędzie się w Rzymie synod, zwany
Synodem Amazonii. W eksportacji apostolskiej „Laudato Si” papież
Franciszek przypomina całemu światu, za środowisko naturalne jest
jak wspólny dom (casa común), o który powinniśmy się wszyscy
troszczyć. Środowisko jest jak nasza siostra, z którą dzielimy nasze
życie doczesne, jak dobra matka, która nas karmi i obejmuje swoimi
rękoma. Niestety życie nam ukazuje, ze tego wspólnego domu nie
potrafimy strzec, nim się opiekować. Konsekwencją zmiana klimatu,
który objawia się przewlekłym okresem suszy, albo też ulewnymi
deszczami, które w tych dniach wyrządziły wiele strat materialnych
i ludzkich na południowym obszarze Boliwii. Wspomnę tylko, że w
Boliwii co 10 minut znika nieodwracalnie 1 ha lasów tropikalnych, co
łączy się nie tylko z nieodwracalnymi szkodami wśród roślin
i zwierząt. Wzmaga się migracja ludzi z ich terenów rodzinnych na
nieznane obszary podmiejskie. W ten sposób wymierają
wielowiekowe kultury i tradycje a wzrasta liczba ludzi biednych oraz
powiększa się skala przestępstw. Na ten właśnie temat mówił do nas
Ks. Bp. Eugenio Coter na specjalnym spotkaniu wielkopostnym
zorganizowanym dla kapłanów i osób zakonnych.
Moi Drodzy
Przy okazji tego przesłania, pragnę Wam serdecznie podziękować za
Wasza pomoc duchowa, jak również za ofiary materialne, które
otrzymaliśmy za pośrednictwem referatu misyjnego na Górze św.
Anny w lutym br. . Wspomnę że otrzymaliśmy o 1600 $ na szkołę
im. O. Lucjano Rudola w El Fortin, a konkretnie w w Nucleo 14.
Ponadto otrzymaliśmy również 1200 $ na kuchnie charytatywna św.
Klary w Cuatro Cañadas. Bardzo dziękuje za te ofiary. Otrzymałem
również intencje mszalne /150 intencji/, które zostały już odprawione.
Kolejna ofiarą misyjna było 2200 $ na potrzeby kurii biskupiej w
Concepción. Odnowa Internatu w Nucleo 14 już zakończona (w tych
dniach wyślę relacje ekonomiczna i fotograficzna), w Cuatro
Cañadas rozbudowujemy pomieszczenia dla dzieci i matek, bo grupa
ta się rozrasta.
Te wspomniane inicjatywy, które porównuję do promieni słonecznych
i do wiosny duchowej są możliwe dzięki Miłości, którą Pan rozlał w
Was, przez Ducha Świętego, jako najwspanialszy owoc Jego męki,
śmierci i zmartwychwstania.

Na okres przygotowawczy do Kapituły Prowincjalnej, na czas
Kapituły, jak również na nowe zadania, które Pan Wam zleci dla dobra
Kościoła Powszechnego i całej Prowincji, życzę Wam radosnego
otwierania się na Ducha Bożego, aby wypełnić misje, którą Pan
Zmartwychwstały powierza całej Prowincji św. Jadwigi, jak i każdego
Współbrata.
Z okazji tych wielkich tajemnic naszej wiary, które przezywać
będziemy w czasie Świat Wielkanocnych, życzę Wszystkim, aby z
pomocą Ducha Świętego, rozpoznawać Pana Zmartwychwstałego w
osobach głoszących Dobra Nowinę o zbawieniu (Łk 24,9); abyście
spotkali Pana Zmartwychwstałego w tych, którzy nie przechodzą
obok Was obojętnie i dzielą się z Wami swoim chlebem (J 21, 4-13);
i także w tych, którzy pomagają Wam pojednać się z Bogiem i
bliźnimi, i łamią się Chlebem Eucharystycznym (Łk 24,30-32).
Maryja, Matka Pana Zmartwychwstałego i św. nasz Ojciec
Franciszek, niech nas wspierają, abyśmy całym życiem śpiewali:
Alleluja, Zmartwychwstał Pan prawdziwie!
Z błogosławieństwem pasterskim:
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