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1.Do Concepcion najko-
rzystniej wje˝d˝aç w bla-
sku s∏onecznego dnia, ale

gdy si´ to przytrafi o zmroku,
te˝ nie b´dzie êle. Od Santa
Cruz de la Sierra mo˝na ju˝
300-kilometrowy szlak do stolicy
wikariatu apostolskiego 

~
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de Chávez przebyç asfaltowanà
drogà, która prowadzi dalej
w kierunku Brazylii, ale ju˝ tyl-
ko w tumanach kurzu i z ko-
niecznym omijaniem dziur; na
szcz´Êcie ruch na niej jest zu-
pe∏nie sporadyczny. Ju˝ od wy-
làdowania w Santa Cruz de la
Sierra doÊwiadczaliÊmy – tzn.
ks. Jan Pyka i ja – stanu boli-
wijskich dróg, kiedy br. Tarsy-
cjusz Lamik z konwentu San
Antonio w Santa Cruz zajà∏ si´
naszym przemieszczaniem po
bezkresnych rejonach Boliwii,
powo˝àc mistrzowsko tereno-
wà toyotà biskupià o pojemno-
Êci silnika ponad 4000 cm3. 

W tej uroczej stolicy wika-
riatu apostolskiego nawet wie-
czorne ograniczenia wnet po-
zwolà wypatrzyç centrum, ob-
szerny kwadratowy plac, zary-
sy najwa˝niejszych budynków,
dzwonnic´ katedry. Wnet oko
przyzwyczai si´ do ciemnoÊci,
a ˝ó∏to Êwiecàce lampy stworzà
nawet mi∏y nastrój. Gdy jeszcze
trafi si´ o 19.30 na odprawianà
Msz´ Êw. w miejscowej kate-
drze, ucho wy∏owi rytmy miej-
scowych pieÊni i przywiàzania
uczestników liturgii do swych
tradycyjnych wartoÊci. Gdy do
tego gospodarzem i przewodni-
kiem zarazem, przyjmujàcym
przyjacielsko do swej rezyden-
cji, b´dzie miejscowy biskup –
Antoni Bonifacy Reimann,
franciszkanin z Prowincji Êw.
Jadwigi, wywodzàcy si´ z podo-
polskiego Kad∏uba Turawskie-
go – czy mo˝e w tym momen-
cie spotkaç przybysza wi´ksze
szcz´Êcie?

2.Concepcion powsta∏o ja-
ko redukcja jezuicka
w 1709 r. Pi´kny, typo-

wy dla tych misji kompleks

z pot´˝nym rozmiarami koÊcio-
∏em, z otwierajàcym si´ kwa-
dratowym placem, na którego
Êrodku panuje pokaênych roz-
miarów krzy˝, do tego zaplecze
w postaci historycznych dziÊ
pomieszczeƒ dla misjonarzy,
szko∏y czy najwa˝niejszych
magazynów – wprowadzajà nas
w atmosfer´ naszych europej-
skich kontaktów z centralnymi
rejonami Ameryki ¸aciƒskiej
sprzed wieków, w post´py
chrystianizacji na tych tere-
nach, w poznawanie Chiquita-
nów, Guaranów, Moxów i dzie-
siàtków innych jeszcze plemion
i szczepów indiaƒskich. Histo-
ryk zag∏´bi si´ w tym momen-
cie w najwa˝niejszych opraco-
waniach tych dziejów, zapali
si´ do podà˝ania Êladami
pierwszych misjonarzy, za-
chwycajàc si´ zachowanymi
s∏ynnymi zabudowaniami re-
dukcji, których najwi´cej pozo-

stawili jezuici, nie tylko z o.
Marcinem Schmidtem (1694–
1772) i z oÊrodkami, by przypo-
mnieç jeszcze raz Concepcion,
a tak˝e San Javier (1691), San
Rafael (1696), San Jose (1697),
San Juan (1699), San Miguel
(1718), San Ignacio de Velasco
(1748), Santiago (1754), Santa
Ana (1755), Santo Corazon
(1760); wymieniç nale˝y w tym
miejscu te, które nie tylko we-
sz∏y w 1990 r. na list´ Êwiato-
wego dziedzictwa kultury
UNESCO, ale przecie˝ wszyst-
kie inspirujà ustawicznie do
rozwa˝aƒ nad fenomenem mi-
syjnych metod, które cztery czy
trzy wieki temu z powodzeniem
przekaza∏y Dobrà Nowin´ tak-
˝e na ten kontynent. Potem –
wiadomo z historii – w 1767 r.
jezuici zostali wyrzuceni i od-
powiedzialnoÊç za g∏oszenie
Ewangelii wzi´∏o na siebie, na
miar´ swoich mo˝liwoÊci, die-

cezjalne duchowieƒstwo archi-
diecezji Santa Cruz de la Sierra,
powsta∏ej w 1605 r. dla ca∏ego
terytorium dzisiejszej po∏u-
dniowej Boliwii. Z poczàtkiem
XIX w. przybyli franciszkanie,
którzy ju˝ wczeÊniej z klasztoru
w Tarata (niedaleko Cocha-
bamby) misjonowali w kierun-
ku po∏udniowym i po∏udniowo-
-wschodnim wÊród Guaranów.
Tak powsta∏y miejscowoÊci,
a potem stacje misyjne z koÊcio-
∏ami w: Ascension de Guarayos
(1826), Yaguarú (1844), Urubi-
cha (1862), Yotaú (1873), San
Pablo (1900) i jeszcze nast´p-
ne. Ewangelizacyjnà gorliwoÊç
podejmowano z powodzeniem
dalej na wschód wÊród Chiqu-
itanów w kierunku San Ignacio
de Velasco, a˝ do granic Brazy-
lii. Wysi∏ek misjonarzy fran-
ciszkaƒskich z prowincji tyrol-
skiej i bawarskiej, wspieranych
od lat 70. ubieg∏ego wieku
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przez wspó∏braci z Polski, a re-
alizowany przez dziesi´ciole-
cia, zaowocowa∏ stworzeniem
trwa∏ych podstaw dla pracy Ko-
Êcio∏a, o czym mieliÊmy szcz´-
Êcie osobiÊcie si´ przekonaç.
Spotkanie z biskupem Anto-
nim, z ojcami Wojciechem
i Gustawem Mazurami, Bernar-
dem Falkusem, Andrzejem
Melcerem z Poznania, Stanis∏a-
wem Skrzyd∏o i bratem Felik-
sem Skrzypaczem, a tak˝e z ich
bawarskimi i tyrolskimi wspó∏-
braçmi od Santa Cruz do San
Ignacio pozwoli∏o dotknàç ˝y-
wotnego KoÊcio∏a w Boliwii.

3.Stan KoÊcio∏a w tym re-
jonie ju˝ papie˝ Pius XI
oceni∏ na tyle pozytyw-

ny, ˝e w 1930 r. utworzy∏ wika-
riat apostolski Chiquitos ze sto-
licà biskupa w San Ignacio de
Velasco i obejmowa∏ on blisko
300 tys. kilometrów kwadrato-
wych, a ju˝ 13 XII 1951 r. Pius
XII wyodr´bni∏ z niego kolejnà
jednostk´ administracyjnà – wi-
kariat apostolski
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vez ze stolicà w znanym nam
ju˝ Concepcion, w którym trze-
cim z kolei rzàdcà od 2001 r.
jest w∏aÊnie bp Antoni. Spra-
wuje swà pos∏ug´ na przesz∏o
80 tys. km.kw., a zamieszkuje
tutaj nieco ponad 120 tys. lud-
noÊci. Wikariat ten obejmuje 18

placówek duszpasterskich – bo
trudno tutaj mówiç o parafiach
w naszym rozumieniu – z kil-
kunastoma zaledwie duszpaste-
rzami. Sà wÊród nich francisz-
kanie, wcale liczni z Polski,
oraz diecezjalni kap∏ani Boli-
wijczycy. Sàsiedzkie relacje
poszczególnych duszpasterzy
wyznaczajà nierzadko 50 i wi´-
cej kilometrów oddalenia po-
szczególnych stacji. Wiele
z tych oÊrodków powsta∏o
w minionych kilkudziesi´ciu
latach wraz z urbanizacyjnymi
procesami w tym rejonie Boli-
wii, jak rzuca si´ to w oczy
m.in. w San Ramon czy San Ju-
lian. To dzieje si´ nadal na na-
szych niemal oczach, gdy na
przyk∏ad w miejscowoÊci Santa
Monica, ok. 35 km od Concep-
cion, która istnieje dwadzieÊcia
kilka lat, przed 15 laty wybudo-
wano pomieszczenia na spotka-
nia i duszpasterskie pos∏ugi,
a 27 sierpnia br. mog∏em prze-
konaç si´ o potencjale miejsco-
wego KoÊcio∏a, gdy uczestni-
czy∏em w uroczystym poÊwi´-
ceniu nowej Êwiàtyni.

By∏em ciekaw duchowego
zapa∏u tamtejszych duszpaste-
rzy, pos∏ugujàcych ludowi Bo-
˝emu w Boliwii od lat. By∏em
zdumiony, jak potrafià rozma-
wiaç z mi∏oÊcià o swoich wier-
nych, którzy zas∏ugujà na serce

i wszechstronne wsparcie, cho-
cia˝ miary naszych oddzia∏ywaƒ
i ich póêniejszego wykorzysta-
nia przez miejscowà ludnoÊç po-
zostajà zdecydowanie zró˝nico-
wane. Podziw wywo∏ywa∏a in-
wencja i niestrudzone pukanie
do szczodrobliwoÊci potencjal-
nych darczyƒców, by wybudo-
waç w Ascension in Guarayos
mieszkania dla dotkni´tych po-
˝arem kilka lat temu. OÊrodki
duszpasterskie t´tnià ˝yciem,
gdy szcz´Êliwym trafem wstàpi-
liÊmy w San Javier na przygoto-
wanie m∏odych do sakramentu
bierzmowania, w ma∏ych aktyw-
nych grupach, albo w San Ra-
mon przys∏uchiwaliÊmy si´

przez pewien czas warsztatom
dla Êwieckich zaanga˝owanych
w duszpasterstwie rodzin w ca-
∏ym wikariacie. UroczystoÊç po-
Êwi´cenia koÊcio∏a w Santa Mo-
nica czy przejmujàce udzielanie
sakramentu bierzmowania ok.
200 m∏odym chrzeÊcijanom bo-
liwijskim w Ascension in Gua-
rayos w niejednym – prosz´
mnie dobrze zrozumieç! – mo-
g∏yby byç i dla nas wzorem
prze˝ywania sakramentalnego
i religijnego wydarzenia! Gdyby
jeszcze uÊwiadomiç sobie, ile
dzi´ki KoÊcio∏owi funkcjonuje
szkó∏ – w samym Concepcion
trafiliÊmy na obchody 50-lecia
miejscowej szko∏y, prowadzo-
nej przez siostry zakonne, do
której ucz´szcza aktualnie ok.
1000 dzieci – jak to Êwiadczy
o rozmachu pos∏ugi KoÊcio∏a.
A je˝eli dodaç te˝ Êwiadectwo
charyzmatu ˝ycia konsekrowa-
nego – siostry klaryski w San
Ignacio, liczne placówki sióstr
wywodzàcych si´ z Austrii, ale
tak˝e m. in. naszych polskich
sióstr sercanek w Puerto Rico
w parafii Quatro Ca ~nanas czy
s∏u˝ebniczek d´bickich w Villa
Paraiso – nale˝a∏oby obrazowi
KoÊcio∏a katolickiego na ziemi
Chiquitanów czy Guaranów po-
Êwi´ciç wi´cej uwagi i otwarte-
go serca.

To wi´c dopiero jakby
wst´p do pokornej refleksji
o sile i ˝ywotnoÊci KoÊcio∏a
w Boliwii. Przyobieca∏em bi-
skupowi Antoniemu, ˝e przyja-
d´ ponownie, gdy wikariat apo-
stolski  

~
Nuflo  de Chávez zosta-

nie podniesiony do rangi pe∏no-
prawnej diecezji. B´d´ wów-
czas kontynuowa∏ poznawanie
KoÊcio∏a w Boliwii.
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dokoƒczenie ze str. I

Udzielanie bierzmowania w Ascension 29 sierpnia 2004 r

UroczystoÊç poÊwi´cenia koÊcio∏a w Santa Monica
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