Drodzy Przyjaciele Misji, Dobrodzieje, Bracia i Siostry
Ponownie znaleźliśmy się na drodze, która prowadzi nas do
spotkania z rodziną nazareńską w Betlejem. To doświadczenie budzi w nas
refleksje dotyczącą naszych rodzin i przypomina nam dzieciństwo.
Myślimy o pięknych kolędach i o uroczystych parafialnych celebracjach.
Boże Narodzenie przypomina nam także o wielkiej rodzinie
chrześcijańskiej. Dziękuję dziś Panu Bogu za tę rodzinę zaangażowaną w
realizację dzieła misyjnego, daną mi przez Boga. Dziękuję za modlitewną
pamięć i solidarność w realizacji poszczególnych dzieł. Obok wielu
realizowanych projektów, problemy związane z rodziną są zawsze
priorytetowe. Zostały one zdefiniowane w Planie Duszpasterskim naszego
wikariatu i obejmują następujące zagadnienia: rodzina, kształcenie,
wychowanie. W tym bożonarodzeniowym przesłaniu pragnę poruszyć
najpierw kwestie dotyczące formacji w rodzinie. Na początku roku 2014
szwajcarska woluntariuszka Klara Russli została odpowiedzialna z
duszpasterstwo rodzin. W ciągu roku odwiedziła ona 17 parafialnych
centrów duszpasterstwa rodzin, by lepiej poznać realia życia, ludzkie
problemy oraz by znaleźć dla nich pozytywne rozwiązanie. W naszym
wikariacie przede wszystkim brakuje jedności w rodzinach, co jest
spowodowane brakiem ojca lub matki. Wiele kobiet wychowuje dzieci w
samotności, tak że dzieci tracą w sobie wyobrażenie ojca. To prowadzi je w
przyszłości do alkoholizmu lub narkotyków. Wielu pragnie zapomnieć o
tych swoich przykrych, rodzinnych doświadczeniach. Do tego destrukcyjne
treści oraz propaganda medialna doprowadza do fałszywiej wizji świata
wśród młodzieży. Również brak wychowania chrześcijańskiego, rodzinnej
katechezy, pozostawia swe głębokie piętno w młodych ludziach. Do tego
życie w związkach niesakramentalnych, poligamia i rozwody stanowią
wielki problem dotyczący rodziny. Na tych faktorach orientuje się praca
duszpasterska w naszym wikariacie Nuflo de Chavez, stąd nasza troska o
dzieci, młodzież i dorosłych. Głównym jej celem jest uzdrowienie tych
chorych, skażonych ludzkich relacji. Większość parafii czynnie
zaangażowała się w duszpasterstwo rodzin. Jesteśmy przekonani o tym, że
Kościół, winnica Pana i jego dzieci, nie będą się wzbraniać przed podjęciem
trudu opatrywania ran osób cierpiących (Orędzie Papieża Franciszka z
Synodu o Rodzinie – październik 2014 roku). Podczas przyszłorocznego

Synodu Pastoralnego w wikariacie apostolskim temat „Rodzina” zajmie
miejsce centralne. Będziemy zastanawiać się nad możliwościami
przywrócenia ludzkiej godności, w tym kontekście w którym żyjemy.
„Posiadłość nadziei” – konkretna odpowiedź
W związku z problemami zaprezentowanymi powyżej, dnia 4
października zainaugurowaliśmy w naszym wikariacie centrum leczenia
uzależnień, znajdujące się w parafii El Fortin i noszące nazwę „Posiadłość
nadziei pod patronatem Niepokalanej”. Tego typu ośrodki kościelne
powstawały już w innych krajach latynoamerykańskich. Pierwszy
zainaugurowano przed 30 – laty. Służą one resocjalizacji osób
uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych używek. Placówki te
założył franciszkanin pracujący w Brazylii O. Hans Stapel mieszkający w
miejscowości Guaratinguetá - Sao Paulo. Są one wyraźnym znakiem
miłości bliźniego i stanowią wypełnienie słów Chrystusa „Cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40).
W roku 1983, w takim ośrodku przeszedł terapię młody człowiek o
imieniu Nelson, który w końcu uleczony sam postanowił pomagać innym,
pracując we wspomnianym centrum. Z upływem czasu wraz z O. Hansem
Stapelem utworzył on blisko 100 podobnych placówek.
Życie tych wspólnot opiera się na trzech filarach:
- duchowość: Słowo Boże, życie i świadectwo
- praca: źródło samoutrzymania i odnalezienia zagubionych wartości
- wspólnota: poszanowanie bliźniego, doświadczenie braterstwa,
współpraca w przemianie.
Aktualnie we wspólnocie El Fortin swoją resocjalizację rozpoczęło 4
uzależnionych. Po nowym roku rozpocznie się proces przyjmowania
kandydatów do resocjalizacji.

Centrum św. Franciszka dla upośledzonych
Z okazji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, w
Concpecion, zostało otwarte centrum dla osób upośledzonych. Jest ono
ogromnie ważne w otaczającej nas rzeczywistości. W nim, osoby
niepełnosprawne będą mogły kształcić się i pracować, by być bardziej
niezależnym w życiu i by odkryć swoją wartość. Przy tej okazji chciałbym
podziękować wszystkim sponsorom – dobrodziejom z Polski, Niemiec i
Korei.
W nadchodzącym 2015 roku pragniemy objąć naszą troską formację
duszpasterską i kształcenie laikatu - dzieci i młodzieży. W poszczególnych
parafiach uczy się dzieci prawd o Jezusie i kieruję się je ku Niemu przez
modlitwę spotkania. W centrum kształcenia będą one mogły uczyć się jak
przekazywać przeżyte doświadczenia także dzieciom czy młodzieży, która
jest pozbawiona chrześcijańskiej formacji w swoich domach.
Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest tworzenie
parafialnych ośrodków Caritasu. Troszczą się one o osoby ubogie, chore,
pozostające w potrzebie oraz o imigrantów. Ich zadaniem jest
rozwiązywanie trudnych problemów socjalnych w poszczególnych
regionach naszego wikariatu apostolskiego. Wsparcie tej działalności jest
ogromnie ważne.
Drodzy przyjaciele!
Wspomniane wyżej dzieła powstały i funkcjonują dzięki waszemu
wsparciu, hojności i dobroci. Niech Wam Bóg wynagrodzi waszą dobroć.
Na pewno nie pozostanie ona bez odpłaty. Za wyraz Waszej miłości
dziękuję z serca w imieniu swoim oraz tych, którym te dzieła służą.
List do Koryntian zachęca nas do dalszej współpracy oraz pięknie
oddaje istotę braterskiej miłości: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący……”(1 Kor 13,1-13).

Życzenia z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego
Okres Adwentu oraz świętowanie Uroczystości Bożego Narodzenia
pomagają nam nieustannie umacniać przyjaźń i wspólnotę z Jezusem
Chrystusem ale i z cierpiącym człowiekiem w potrzebie. Niech to
doświadczenie wspólnoty, przyjaźni a nade wszystko miłości Boga i
bliźniego będzie dla Was źródłem prawdziwego szczęścia i
niewyczerpanych łask!
Niech Bóg Wam błogosławi
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