
Ks. Kazimierz Stempniowski podejmuje już dziesiąty rok swego duszpasterskiego trudu w 

Boliwii, w wikariacie apostolskim Ñuflo de Chávez. Obecnie jest proboszczem w parafii, w 

której zaczynał pracę jako nowo przybyły misjonarz. W swoim liście zwraca uwagę na 

niezastąpioną rolę Centrum Pastoralnego, które jest bardzo ważną strukturą dla pracy 

duszpasterskiej w samej parafii, ale przede wszystkim dla całego wikariatu. 

 

San Ramón, 18 lutego 2016 r. 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 Na początku roku 2007, kilka miesięcy po moim przylocie do Boliwii, uczestniczyłem 

w uroczystości poświęcenia Centrum Pastoralnego w San Ramón. Do głowy mi wtedy nie 

przyszło, że za kilka lat będę pracował w parafii, na terenie której znajduje się owe Centrum. 

Prezentowany poniżej przeze mnie projekt, został zrealizowany przy współpracy naszego 

biskupa, ks. Antoniego Reimana wraz z darczyńcami z Niemiec. Budowla ta została 

zlokalizowana w San Ramón, ze względu na strategiczne (jeśli chodzi o wikariat, w którym 

pracuję) położenie geograficzne. W skład Centrum wchodzą 4 sale konferencyjne, kuchnia z 

jadalnią i pokoje, w których może przenocować ponad 80 osób. Dzieło to zostało 

zrealizowane zostało z myślą o formacji religijnej przyszłych pokoleń.  Na chwilę obecną 

Centrum Pastoralne pełni rolę ośrodka formacyjnego i jest pulsującym sercem Wikariatu 

Apostolskiego Ñuflo de Chávez.  

To tutaj każdego roku na przełomie lutego i marca spotykają się kapłani, siostry 

zakonne i liderzy grup parafialnych, by wspólnie ze swoim biskupem zweryfikować realizację 

planu duszpasterskiego z minionego roku. Asamblea Pastoral, bo tak ją nazywamy w języku 

hiszpańskim, trwa trzy dni. Pierwszy dzień z reguły polega na przedstawieniu realizacji planu 

dokonaną przez reprezentantów każdej parafii. Plan pastoralny jest podzielony na trzy arie: 

ewangelizacyjną, dotyczącą codziennych spraw człowieka, a trzeci dotyczy dziedzin 

duszpasterstwa specjalistycznego. Reprezentanci każdej parafii prezentują postępy w 

realizacji planu, jak również dzielą się trudnościami napotkanymi w jego wypełnieniu. Na 

bazie tych doświadczeń i wiadomości przygotowuje się przyczynek do nowego planu. Dzień 

drugi to najczęściej wykłady i warsztaty wprowadzające w temat, na jaki w danym roku 

zwraca się szczególną uwagę. W praktyce tematy akcentowane w planie duszpasterskim, to 

tematy zaproponowane przez Ojca Świętego dla Kościoła na dany rok. Trzeci dzień to 

wspólne tworzenie założeń nowego planu. Oczywiście w każdy dzień wplata się wspólnie 

przeżywana Eucharystia, modlitwy i wspólne spotkania. W Asamblei uczestniczy około 120 

osób. 

 Kolejnym wydarzeniem realizowanym w Centrum Pastoralnym jest szkoła biblijna 

prowadzona przez księży werbistów, a dedykowana głownie liderom i katechistom z 

wszystkich parafii wikariatu. Spotkania odbywają się średnio co dwa miesiące i oprócz 

wykładów i warsztatów, jako cel stawiają sobie lepsze poznanie Słowa Bożego wśród 

uczestników i tworzenie w każdej parafii grup biblijnych. Szkoła biblijna spełnia ważne 

zadanie, bo oprócz tworzenia dobrych fundamentów dla wiary, daje naszym braciom 

niezbędne narzędzie w prowadzeniu ewangelizacji w miejscach, w których działa duża liczba 

grup ewangelickich i sekt. 

Innym bardzo ważnym zadaniem realizowanym w San Ramón jest szkoła katechisty. 

Duża liczba wiosek i duża liczba grup przy równoczesnym braku wystarczającej liczby 

kapłanów i sióstr sprawia, ze większość zadań katechetycznych spoczywa na ludziach 

świeckich. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że niestety większość 

naszych katechistów to ludzie, którzy posiadają dobrą wolę i entuzjazm do pomocy, ale często 

brak im podstawowego przygotowania do prowadzenia katechezy. Z tego powodu każdego 

roku prowadzi się kursy dające podstawy do pomocy duszpasterskiej w parafiach. Kurs ma 



cykl trzy letni i zakończenie jest uhonorowane dyplomem respektowanym na terenie Kościoła 

w Boliwii. 

Kilka razy do roku, Centrum Pastoralne wykorzystywane jest jako baza rekolekcyjna. 

Przybywają do nas grupy rekolekcyjne z naszego wikariatu i często grupy młodzieży z Santa 

Cruz wraz z osobami odpowiedzialnymi. Ameryka Południowa często kojarzy się z czasem 

karnawału, czasem, w którym wszyscy się bawią, ale to nie jest cała prawda o karnawale. 

Podczas karnawału wielu katolików i chrześcijan przeżywa swoje rekolekcje zamknięte. 

Podczas każdego karnawału nasze Centro jest wypełnione „po brzegi” ludźmi, którzy szukają 

Boga w ciszy. 

W strukturach Centrum Pastoralnego w San Ramón działa również duszpasterstwo 

rodzin. Spotykają się tutaj przedstawiciele duszpasterstwa działające we wszystkich parafiach 

wikariatu. Spotkania te mają na celu przygotowanie nowych członków duszpasterstwa, które 

pomogą w parafiach wychodzić naprzeciw problemom rodzinnym naszego regionu. Dni 

spotkań są wypełnione warsztatami i dzieleniem się doświadczeniami z innych parafiach czy 

diecezji Boliwii. 

W Centrum działa również biuro Caritasu naszego wikariatu, dlatego też często są 

organizowane spotkania z ludźmi dotyczące realizacji rożnych akcji pomocowych. Caritas w 

wikariacie przeżywa od kilku lat transformację z instytucji która w większości opierała się na 

pomocy zagranicznej w komórkę Kościoła która uczy dzielenia się tym co posiadamy. Duży 

nacisk kładziony jest obecnie na rozwój i dobre funkcjonowanie grup caritas parafialnych. 

W najbliższym sąsiedztwie Centrum znajduje się szpital parafialny. To dzieło zostało 

zainicjowane i zrealizowane dzięki pomocy Sióstr Obreras de la Cruz (fundacja hiszpańska), 

które od wielu lat zaangażowane są w poprawę stanu zdrowia miejscowej ludności. Do tej 

pory jest to jedyny szpital w promieniu 60 km, który oferuje darmową pomoc medyczną 

wszystkim potrzebującym. Cały personel szpitala spotyka się w salach Centrum prawie co 

tydzień, w ramach warsztatów szkoleniowych i podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Struktury Centrum służą również za miejsce spotkań rady biskupiej i rady 

ekonomicznej wikariatu. Te spotkania odbywają się średnio trzy razy do roku lub też kiedy 

zachodzi taka potrzeba. W San Ramón spotyka się również ksiądz biskup Antoni z 

seminarzystami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również tutaj zaprasza 

osoby życia konsekrowanego na swoje doroczne spotkania 2 lutego. 

Ważną rolę, jaką pełni Centrum, to pomoc Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci. To 

tutaj kilka razy do roku spotykają się grupy Infancia Misionera, aby formować swoich 

animatorów, aby pogłębiać swoja wiedzę na temat realizowania założeń statutowych, to tutaj 

planuje się działanie grup misyjnych dzieci w parafiach.  

Centrum Pastoralne służy również jako baza dla corocznych spotkań całego wikariatu 

w ramach Mision Permanente. Są to spotkania 30-40 osobowych grup, przedstawicieli 

wszystkich parafii mających na celu rozbudzić radość i entuzjazm do prowadzenia 

ewangelizacji. Poruszające są te momenty kiedy w pieszej pielgrzymce docierają do 

głównego skrzyżowania w San Ramón grupy ludzi z trzech różnych kierunków, gdzie 

znajdują się parafie wikariatu, aby następnie już wspólnie udać się na Eucharystię, której 

zawsze przewodniczy biskup Antoni. Liczba wszystkich uczestników niekiedy dochodzi do 

tysiąca osób – dużo się wtedy dzieje. 

W sekretariacie Centrum znajduje się też nasz mały „Biblos” czyli sklepik z książkami i 

materiałami formacyjnymi dla całego wikariatu. 

Poza różnymi innymi zadaniami, w Centrum Pastoralnym realizowana jest również 

katecheza parafialna i spotkania wszystkich grup parafii San Ramón. Ze względu na 

olbrzymie potrzeby duszpasterskie, dzieło to spełnia wyjątkową i niezastąpioną rolę w 

formacji przyszłego oblicza Kościoła w Boliwii. 

 



Chociaż Centrum jest strukturą bardzo młodą, to już wymaga gruntownego remontu 

dachu. Związane jest to ze specyficznym klimatem i pewnymi błędami konstrukcyjnymi. 

Mając świadomość roli jaką dzieło to  pełni w formacji dzieci, młodych i dorosłych 

zwróciłem się do kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej o pomoc w realizacji 

wymaganego remontu i na ten cel uzyskałem oczekiwane środki. 

W imieniu biskupa Antoniego Reimana i osobistym, dziękujemy wszystkim kolędnikom 

misyjnym z diecezji tarnowskiej za pomoc w realizacji tego projektu. Bóg zapłać! 

Ks. Kazimierz Stempniowski 
 


