
Dlaczego Akcja św. Krzysztofa?
Pewnego razu podczas Tygodnia Misyjnego, kiedy jeszcze jako kleryk 
w jednej z parafii mówiłem o akcjach prowadzonych przez Referat 
Misyjny w Pieniężnie, usłyszałem od pewnego mężczyzny: „Panie, a co wy 
z tymi autami robicie na tych misjach, że wam się tak psują? Ja moje 
auto mam prawie 20 lat i tylko zmieniam olej i opony”. Ponieważ rok 
temu parafia św. Jakuba w Coripata w Boliwii, gdzie obecnie pracuję, 
otrzymała pomoc na remont samochodu, postanowiłem napisać, dlaczego 
tak ważna jest Akcja św. Krzysztofa.

Parafia św. Jakuba w Coripata znajduje 
się w regionie Nor Yungas, w departa-
mencie La Paz i liczy 42 wspólnoty. Nie-
które z nich wchodzą w skład większych 
miejscowości, jak np. w Coripacie, która 
liczy 5 wspólnot. Odległości między 
wspólnotami są dość spore, ale nie prze-
licza się ich na kilometry, lecz na godziny 
jazdy. Aby dotrzeć do najdalszych wspól-
not, trzeba jechać 2,5 godziny. Z tej racji 

do niektórych dojeżdżamy jedynie kilka 
razy w roku.

W każdą niedzielę odprawiamy Msze 
św. w najbliżej położonych wspólno-
tach, dzięki czemu wierni z 16 z nich 
raz w miesiącu mogą uczestniczyć 
w niedzielnej Eucharystii. Poza tym do-
jeżdżamy do innych miejsc, aby okazjo-
nalnie sprawować Msze św. i prowadzić 
katechezy. Ze względu na taką specyfikę 

parafii, duże dystanse pokonujemy sa-
mochodem.

Tutejsi mieszkańcy zajmują się głównie 
uprawą koki. Dzięki umiarkowanemu 
klimatowi Los Yungas, liście koki z tego 
regionu uchodzą za najlepsze w kraju, 
gdyż w Boliwii żucie koki jest elementem 
kultury, jej liście są środkiem pobudzają-
cym, tak jak dla nas kawa.

Rejon Yungas ma jedne z najniebez-
pieczniejszych dróg na świecie. Średnio 
co dwa tygodnie na tych drogach ginie 
jedna osoba. W czerwcu miał miejsce je-
den z poważniejszych wypadków, w któ-
rym autobus z uczniami i nauczycielami 
spadł 120 m w przepaść, w wyniku czego 

Mariusz Mielczarek SVD, Boliwia

O. Mariusz Mielczarek SVD  
na jednej z półek skalnych,  
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Święto Jana Chrzciciela  
i tradycyjna procesja z figurą świętego
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pocztówka z Afryki

W niedzielę było pożegnanie jednego 
z naszych najstarszych katechetów. 

Wszystkie małe wspólnoty przygotowa-
ły prezenty, śpiewy, przemowy. Każdy 
chciał podarować coś szczególnego jed-
nemu z pierwszych katolików w naszym 
regionie Venda.

Już wczesnym rankiem nasz główny 
kościół zapełnił się. Tylu ludzi jeszcze 
w nim nie było. Katecheta, Józef, skoń-
czył właśnie 65 lat i nie czuł się na siłach, 
aby kontynuować służbę. Codziennie 
jeździł na swoim motocyklu, czasem 
do odległych wiosek, i odwiedzał naszych 
katolików. Ludzie kochają go, co było 
widać po przepełnionym kościele. Sama 
Msza św., pełna śpiewów i tańców, trwała 
bardzo długo. Potem zaczęły się przemó-
wienia, których było dużo. Pierwszy był 
wódz naszych wiosek, poważny człowiek, 
przed którym jeszcze dziś ludzie padają 
na twarz. Potem dyrektorzy szkół, starsze 
kobiety, księża, siostry zakonne, dzieci 

– wiele osób, które chciały powiedzieć 
coś szczególnego o służbie Józefa dla 
ludzi. Każdy podkreślał jego wielką po-
korę i dobro. Wszyscy wiedzieli, że mogą 
na niego liczyć, chcieli być blisko nie-
go. On każdego traktował jednakowo, 
z wielkim szacunkiem słuchał dziecka, 
wodza, kobiety i mężczyzny. Każdy czuł 
się ważny w jego towarzystwie. 

W końcu powstał Józef i ukłonił się 
w stronę każdego na znak szacunku, 
po czym powiedział: „Byłem waszym 
przewodnikiem przez ostatnie 45 lat. 
Wielu katolików odeszło z naszego Ko-
ścioła, inni zostali. Znam ich po imie-
niu. Chciałem być dla wszystkich ojcem 
i przyjacielem. Nie mam wielkich suk-
cesów, liczba katolików jest niewielka. 
Największy grzech naszych czasów 
to nie morderstwo, bo ludzie popełnia-
ją je często pod wpływem emocji, lecz 
pycha. To ona jest początkiem każdego 
błędu człowieka, każdego grzechu ma-
łego i wielkiego. Ludzie bardzo pewni 
siebie, którzy uważają, że zawsze mają 
rację i wszystko wiedzą najlepiej, błądzą 
i krzywdzą. To właśnie pycha jest po-
czątkiem wszystkich naszych problemów, 
wojen, kłótni. A każdy chce być najważ-
niejszy. Duma niszczy nasze wspólnoty, 
stwarza podziały, wprowadza kłamstwa 
i niezgodę. Jedynym lekarstwem jest 
pokora i dobro, bo człowiek pokorny 
potrafi słuchać i przyznać się, że nie wie 
czegoś, że błądzi i szuka. Chce być dla 
wszystkich. Tylko pokora i dobro mogą 
zmienić świat, Kościół, nasze serca. 
Tylko pokora i dobro” – powtórzył nasz 
katecheta w ostatnim swoim przemó-
wieniu, po 45 latach służby człowiekowi 
i Kościołowi. 

Józef mówił z doświadczenia swego 
życia i Kościoła. Ten niepozorny czło-
wiek, kochany przez wielu, nie mówił 
o swoich sukcesach, tytułach naukowych, 
wielkich budowlach, bo ich nie miał. Je-
dynym i największym jego sukcesem była 
wierność i tysiące prostych ludzi, których 
w tym dniu nasz kościół nie pomieścił, 
pierwszy raz w swojej małej historii. 
A wszystko dlatego, że nasz katecheta 
wierzył w sens pokory i dobra w życiu 
i Kościele. Za to właśnie dziękowały mu 
tłumy ludzi.

Dolores Zok SSpS, RPA

Pokora i dobrozginęło 18 pasażerów, a 35 zostało po-
ważnie rannych. Jednak najtragiczniejszy 
wypadek miał tu miejsce w 1983 r., kiedy 
w przepaść osunął się autobus z ponad 
100 pasażerami.

Rejon Los Yungas przypomina polskie 
Bieszczady, tylko znacznie wyższe. Dro-
gi biegną po zboczach gór, przez co są 
bardzo kręte i wąskie (na najwęższych 
odcinkach zaledwie 3 m szerokości), 
na krótkich odcinkach są znaczne róż-
nice wysokości. Krawędzie dróg nie są 
niczym zabezpieczone, a przepaście do-
chodzą nawet do 600 m. Najgorzej jest 
jednak w czasie deszczu, gdyż drogi stają 
się błotniste, a wtedy trudno utrzymać 
kierownicę i właściwy kierunek.

W La Paz, w pobliżu kościoła San 
Francisco, znajdują się biura podróży, 
które oferują zjazd na rowerze z La Cum-
bre (masyw górski oddzielający La Paz 
od Los Yungas, położony na wysokości 
4700 m n.p.m.) do miejscowości Yolosa 
na wysokości 1100 m n.p.m. Ten 65-ki-
lometrowy odcinek dawnej drogi między 

La Paz i Coroico jest jedną z najbardziej 
znanych atrakcji turystycznych. Na szczę-
ście po licznych protestach mieszkań-
ców regionu i 20 latach modernizacji, 
w 2006 r. ta słynna droga doczekała się 
asfaltu.

Często wspominam narzekania kie-
rowców na stan polskich dróg, jednak 
z perspektywy mojego krótkiego do-
świadczenia pokonywania „drogi śmier-
ci”, chętnie zamieniłbym się z nimi.

Niech zatem św. Krzysztof, który pa-
tronuje akcji pomocy Referatu Misyjnego 
w Pieniężnie na rzecz misyjnych środków 
transportu, prowadzi nas bezpiecznie 
po wszystkich drogach świata.

Moment krytyczny  
– trzeba ominąć ciężarówkę

S. Dolores Zok SSpS w RPA
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