ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ POWSZECHNY
(Misyjna wizyta bpa Józefa Życińskiego w Ameryce Południowej - 7 II - 9 III 1996)

Argentyna
	W roku 1977 bp Jerzy Ablewicz posłał pierwszych kapłanów diecezjalnych do Argentyny. Byli nimi księża Tadeusz Mastej i Kazimierz Pres. Pracują tam do dzisiejszego dnia. Do nich wkrótce dołączają inni. Obecnie jest ich tam siedmiu i pracują w dwóch diecezjach: Lomas de Zamora i Santa Rosa. Wspomnianą siódemkę uzupełniają księża: Eugeniusz Gancarz, Aleksander Piszczek, Władysław Grych, Krzysztof Darłak i Ryszard Mikos. Oprócz księży diecezjalnych, w Argentynie pracuje sześciu ojców redemptorystów i dwie siostry zakonne: albertynka i służebnica Ducha Świętego, siostra jednego z naszych afrykańskich misjonarzy.
	Cała Argentyna liczy prawie 32 miliony ludności. Kościół podzielony jest na 64 prowincje, którym przewodzi prawie stu biskupów, a troskę pastoralną sprawuje prawie 5400 kapłanów. Pierwszą diecezją utworzoną w 1570 roku była Cordoba.
	W Argentynie są również wspólnoty protestanckie i żydowskie. Liczą one odpowiednio 350 i 500 tysięcy członków. Swoją działalność rozwija również 2000 sekt. Na jednego kapłana przypada przeszło 5000 katolików, choć nasi księża pracując pojedynczo mają kilkunastotysięczne, a nawet większe parafie.
	Przykładem więzi diecezji tarnowskiej z Kościołem argentyńskim są choćby dzwony, które posłane kilka lat temu jako dar, zwołują tamtejszych wiernych na modlitwę. 
	Radosne powitanie na lotnisku w Buenos Aires miało wydźwięk patriotyczny, mimo iż nie wszyscy jego uczestnicy byli Polakami. Pokaźna grupa ludzi machała białymi i czerwonymi goździkami. Okazało się, że księża Tadeusz Mastej, Kazimierz Pres, Krzysztof Darłak i Ryszard Mikos, przybyli ze swoimi wiernymi. Dalszy ciąg patriotycznej nuty słychać było już w parafii, kiedy orkiestra zagrała hymny argentyński i polski.
	W diecezji Lomas de Zamora Ksiądz Biskup wziął udział między innymi w uroczystości odpustowej parafii ks. Kazimierza w święto Matki Bożej z Lourdes.
	Długa, ośmiuset kilometrowa, nocna podróż lądem do prowincji La Pampa, należała do bardziej wyczerpujących momentów pobytu na południowoamerykańskiej ziemi. Tutaj, w Santa Rosa, gdzie pracują księża Aleksander Piszczek i Władysław Grych, oraz w Guatraché, gdzie duszpasterzuje ks. Eugeniusz Gancarz, znów miłe i serdeczne spotkania. Przy granicach parafii kolumna samochodowa i znowu coś polskiego ..., tym razem banderia konna.
	Dzielenie się radościami pracy naszych księży ze swoim Biskupem, nie przysłoniło ukaznia przez nich problemów tamtejszego duszpasterstwa. Okres rządów hunty wojskowej pozostawił w spadku rozdział między hierarchią a świeckimi, którzy choć nie agresywni, pozostają obojętni na ewangeliczne posłanie Kościoła deklarując się przy tym często jako wierzący. Owocem tego jest mały procent obecności w życiu Kościoła ludzi młodych. 
	Wylewność, serdeczność i spontaniczność Argentyńczyków niestety nie idzie w parze z ich poczuciem "bycia Kościołem". Jeśli w niektórych parafiach tylko 1% wiernych jest obecnych na niedzielnej Eucharystii, to jest to fakt dobrze charakteryzujący tamtejsze warunki duszpasterstwa.
	Często katecheza szkolna zostaje przez Argentyńczyków zaniechana po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Nasi Księża stoją więc wobec wielkich wyzwań duszpasterskich, które stwarza im tamtejsza mentalność i środowisko społeczno-kulturowe.
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