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Drodzy przyjaciele Misji !

Drodzy Bracia w Duchu sw. Franciszka.

Pokoj i Dobro!

Pozdrowienia i moje jak najlepsze zyczenia, na kazdy dzien zycia, ktory przynosi nam zdrowie dla duszy
ciala i blogoslawienstwo Boze!.

Serdeczne podziekowania za wasze serce dla spaw Misji i pomoc w szerzeniu Bozej chwaly porzez
pomoc materialna. Pozdrowienia tez od parafian z Ascensión del Seffor, ktorzy pamietaja o Was w swoich
modlitwaeh. Ta wiez duehswa zawsze wzrasta, ezujae z waszej strony troske i oBieke nad dzielami misji
obecnych w tutejszej parafii. Jest wiele spraw, gdzie widac wasza pomoc i obecnosc. Jednym z tych dziel
jest tez instnienie od 4 lat Szkoly Muzycznej przy parafii. Dziekuje dobrodziejom, do ktorych w tych dianch
wysylam list i podziekowanie za wierna y systemaĘczna pomoc w utrzymaniu szkoly i zapewnieniu
srodkow ekonomicznych do jej prowadzenia. Gracias i Bog Zaplac dla przezacnych Dobrodzieji. Zachecam
innych aby sie dolaczyli do tej wspolnej Misji i prary.

Jednym z innych dziel misyjnych jest obecnosc i prowadzenie rozglosni Radiowej F.M. 90.3 i Stacji
Telewizyjnej - Canal 13. To dzielo do razkrzewienia wiary, jet tak wazne, jak sama obecnosc kaplanow w
parajii i codzienny kontakt z wiernymi. Paprzez fale radia, kazdego dnia slowo Boze, poprzez liczne
programy ma dostep do serca i daru sluchu, qdzie Slowo Boze przenika i uzyznia glebe serca ludzkiego, i

go czyni godnym nawrocenia i przyjecia laski Bozej.

Drodzy Bracia i Siostry! Kazdego dnia sa tysiace ludzi, co pozbawneii obecnosci kaplana w swoim
srodowisku, nie przestaja wierzyc w milosc Boga ku swemu stworzeniu. Poprzeztransmisje Mszy sw, z
Kosciola Parafialnego; Liturgie slowa Bozego; Modlitwa sw. Rozanca; czyni ze wszystkich wspolnote ludzi
ktorzy w Bogu, pokladaja swoja nadzieje.

Drodzy Barcia y Siostry! Stad moje slowa do was; jest jeszcze duzo dziel do zrobienia dla spaw
Bozych. Samo, dzialanie uzadzen do transmijsi radiowych i telewizyjnych, to czesc tego dziela . Za tym
wszystkim stoja ludzie, ktozy pracuja w edycji programów; tlumacza teksty na jezyk plemion; pilnuja
proEramacji i daja wsparcie w tym dziele. Potrzebna jest wasza pomoc finansowa, aby mozna sluzyc
ludziom w ewangeliazcji poprez to dzielo.

Obecnie jest od 2 do 4 osob co poswiecaja swoj czas dla tego dziela, i stad musza otrzymac
wynagrodzenia. Bedzie to mozliwe, jesli wasza hojnosc i dotacja finansowa, nie puestanie sie wyrazac na
ten cel dla parafii Ascensión del Seńor w Guarayos. Wasze skladki i kolekty, beda wsparciem i uczynia
dzielo ewngelizacji zrodlem Laski Bozej dla wszystkich. Obecnie istnieje potrzeba zakupu komputera dla
stacji T\/ y Radia. Pracujacy w oprogramowaniu Radia y Tl, przygotowuja audycje w jezyku; Guarayo,
quechua i aymara. Su presencia, osób swieckich jest importante aby spelnic funcje zaprogramowane na
ten cel. Drodzy Bracia i Siostry, tak w ten sposob dzielo Ewangelizacji moze, przynosic owoce. Zachecam
do udzialu naszych wiernych z Polski iParafii; z opola, Katowic,Łabrze, Chorzów iinnych, czemu by nie
powiedziec z calej Polski. Juz na wstepie dziekuje za wszelkie zainteresowanie sie tym dzielem Bozym:
Bóg Zaplac, dla was, za wszystkie przejawy opieki i pomocy.
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Wrazz tym listem. pragne tez prosic was o modlitwe i pamiec. Pragne, tez dla ludzi swieckich z
zapalem misyjnym, zaprosic do wsparcia dziela misyjnego swoja posluga osobista. Wierze, ze jest pracy
dla wszystkich ludzi dobrej woli, aby poswiecic czesc swoje pracy wsrod tych ludzi wsperajac, dzielo
misyjne swoim osobistym poswieceniem i obecnoscia na tereanch Boliwii. Zapraszam i prosze o kontakt,
aby cos wiecej mozna bylo sie poinformowac. Dziekue za wszelkie oznaki komunikacji.

Nasza lacznosc duchowa i wsparcie materiałne, uczyni te Misjie, dzielem wszystkich w
Ewangelizacji. Niecha Dobry tsog wynagrodzi wasza hojnosc i pamiec,

Na zakonczenie, jeszcze raz dziekuje za oznaki wdziecznosci i pamieci. Niechaj Pan Was Wszystkich
Blogoslawi. A teraz podaje droge kumunikaei oraz mozliwosei Brzesyli Bomsey na dziele Misji w Parafii
Ascensión del Seńor w Bolivii.

Pomoc na rzecz Misji w Parrafii ''Ascensión del Seńor" se puede przekazac paprzez Bank Zachodni :

W Polsce; - Bank Zachodni; Konto24

Wojciech Mazur
Konto; 26 1090 Ż242oa00 oolta572 4042

En Bolivia; Banco Unión (Central}; Calle Libertad # 156
4057 Casilla -Santa Cruzde la Sierra - B o I i vi a

Name of final beneficiary: MazurWojciech
Account of beneficiary; 2-t6Ż3334

Drodzy, Serdeczne dzieki za wszystie sposoby pomocy ipamieci; Niechaj Pan Blogoslawi a todos.

Pragne tez na zblizajace sie dni Adventu i przygotowan do Swiat Bozego Narodzenia; wiele Radosci
i Laski jaka Pan Jezus przynosi, sercom ktore jemu ufaja i go miluja. Milych dni przygotowan i Wesolych
Swiat Narodzin Jezusa Chrystusa. iPan z Wamil

Pomyslnosci dla Was wszystkich.

Niechaj Maryja, Was prowadzi do Jezusa! Z Bogiem.!
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