Concepción, Boże Narodzenie 2015 roku

Drodzy Przyjaciele
Okres Adwentu i Bożego Narodzenia przypomina nam, że historia człowieka łączy się ściśle
z obecnością Boga, który nieustannie jest w niej obecny. Słowo stało się ciałem, Bóg stał się
człowiekiem i przyjął ludzką naturę ze wszystkimi konsekwencjami, oprócz grzechu. Dzięki temu
wszyscy stali się braćmi niezależnie od koloru skóry czy pozycji socjalnej. Człowiek stał się również
dzieckiem Boga.
O tajemnicy wcielenia mówi Papież Franciszek. Z okazji Roku Miłosierdzia w swojej Bulli
pod tytułem „Miłosierni tak jak Ojciec” zachęca byśmy otwarli się na zmarginalizowanych i
potrzebujących: „Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr
pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce
niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i
braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która
często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzje i egoizm…..W każdym z „najmniejszych” jest
obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane,
niedożywione, w ucieczce..., abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie
zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”.(MV, 15).
Z okazji Roku Świętego oraz przy okazji tegorocznego Adwentu, zwróciłem się do
mieszkańców naszego wikariatu apostolskiego, prosząc o zaangażowanie się w realizację dzieł
misyjnych, tak w dziedzinie ewangelizacji jak i promocji ludzkiej, w duchu słów wyżej
wypowiedzianych przez Papieża. Zapraszam także wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół Misji do
uczestnictwa w tym dziele, czy to poprzez modlitwę, czy ofiarę lub inne formy.
Chciałbym wskazać konkretne zadania, których realizacja dokonala się w tym roku dzieki
Pryjaciolom Osrodka Misyjnego na Gorze Sw. Anny oraz wielu innych osób wrazliwych na potrzeby
naszej misji w Boliwii. Tutaj szczególnie dziekuje zebrana w czasie balu noworocznego w mojej
parafii rodzinnej, jak również ofiary pielgrzymow z odpustu sw. Anny na Gorze Sw. Anny. Także za
ofiary, które zostaly mi wreczone osobiscie podczas mojego ostatniego pobytu u Was w sierpniu
tego roku.
Sfera Ewangelizacji:
- Przygotowanie i uczestnictwo w V Kongresie Eucharystycznym w Tarija.
- Pokrycie wydatków związanych z wizytą Papieża Franciszka w Boliwii.
- Wprowadzenie nowych katechizmów dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz
zakup materiałów audiowizualnych.
- Pomoc materialna w realizacji prac duszpasterskich w naszych parafiach.
- Wsparcie dla dzieci i młodzieży z grup misyjnych (dzieciestwa misyjnego).
- Pomoc dla duszpasterstwa rodzin.

- Wzmocnienie aktywności duszpasterstwa młodzieży.
- Miesięczne utrzymanie kapłanów, którzy nie są w stanie utrzymać się ze względu na ubóstwo
ludzi.
Sfera Promocji Ludzkiej:
- Utrzymanie “Fazendy de Esperanza” w El Fortin - domu dla osób uzależnionych, głównie od
narkotyków i alkoholu. W ostatnim czasie zainwestowano dużą sumę pieniężną w celu
wyremontowania domu oraz przygotowania ogrodu i części przeznaczonej do uprawy ziemi. Od
czerwca 2015 roku pracują tam Siostry św. Wincentego z Pauli, dla których przygotowano
specjalne pomieszczenia klasztorne.
- Współpraca ze szkołą oraz internatem „Fe i Alegria” im. O. Lucjana Rudolla w Nucleo 14.
- Pomoc w zdobyciu materiałów do pracy z młodzieżą upośledzoną w “Centrum św. Franciszka”.
- Budowa nowej kaplicy w parafii San Martin de Porres.
- Instalacja anteny radiowo telewizyjnej w Concepcion do edukacji katolickiej.

Drodzy Przyjaciele naszej misji w Wikariacie Apostolskim Nuflo de Chavez
Nowe niebo i nowa ziem – odnowa wszystkiego w Chrystusie – rozpoczęła się narodzinami
Jezusa w Betlejem. Wasza pomoc i współpraca jest ściśle z tą odnową powiązana. Jak mówi
Apokalipsa:
„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową…….
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI".
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie”. (Ap. 21,1-4).
Boże Narodzenie to dobra okazja do tego, by wejrzeć w głąb siebie i wydobyć to co dobre,
piękne i szlachetne, wprzęgając ogrom tego dobra w służbę Bogu i bliźniemu. Zapraszam Was
zatem do współpracy w realizacji tych dzieł.
Życzę Wam błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego – szczęśliwych i rozświetlających
wszelkie ciemności!

Bp Antoni Bonifacy Reimann, OFM

