Parafia św. Jakuba w Coripata
Od samego początku parafia przypadła mi do gustu. Może dlatego, że nie znałem
jej w całości z wszystkimi detalami ;>
Kiedy przybyli tu misjonarze, niestety nie wiadomo. Pytałem wśród różnych
księży, nawet w kurii, jednak nie ma żadnych dokumentów. Wiadomo jedynie, że
pierwszy kościół został wybudowany w Millihuaya, który znajduje się tam po dziś
dzień. Data nad wejściem wskazuje rok 1867, ale nie jest pewne, że wtedy
właśnie go wzniesiono. Z niewiadomych przyczyn, ksiądz przeniósł się do
Coripata, gdzie wybudowano nowy kościół i plebanię.
Przed
księża

Werbistami

pracowali
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ksiądz diecezjalny, który pracował
w Coripata do 1989 roku. Po nim
nastąpił vacat i aż do 1991 roku
parafia nie miała na stałe księdza.
Przyjeżdżali jedynie okazjonalnie z
Kościół w Coripata

sąsiednich

parafii

sprawując

sakramenty. W tym czasie w Coripata pracowały Siostry Służebnice Ducha
Świętego, wśród nich także polki, ss. Maksymiliana i Jordana, które prosiły
werbistów o pomoc pastoralną w tym czasie. W wyniku tej współpracy, co 2
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tygodnie z Laja oddalonego o ok. 200 km i ok. 5 godzin drogi, przyjeżdżał o. Adam
Pirożek. W dalszym następstwie oficjalnie werbiści przejęli tę parafię w 1991 roku,
kiedy to o. Bernard Kulha otrzymał nominację na proboszcza.
Przede mną pracowało tu 12 werbistów, którzy zmieniali się dość często.
Najdłużej, bo aż 9 lat, pracował tu o. Venancio Mulyadi, którego zastąpiłem.
Obecnie pracujemy tutaj z o. Władysławem Świątkiem.
Obszarowo teren parafii pokrywa
się z gminą i wynosi 1568 km2,
co
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47

wspólnot

rozsianych na tym obszarze. Nie
otrzymałem aktualnych danych
(w 2012 r. odbył się powszechny
spis ludności, jednak na wyniki

Obszar gminy i parafii w Coripata

trzeba będzie długo czekać), ale z ostatnich opracowań wynika, że na terenie
parafii mieszka około 15 000 ludzi. Trudno powiedzieć ilu z nich jest katolikami,
gdyż parafia nie prowadzi takiej statystyki. Dodatkowym zagadnieniem jest
powszechna tutaj emigracja – ludzie tutaj zameldowani mieszkają w La Paz raz
inni przyjeżdżają pracować przy zbieraniu koki.
34 wspólnoty mają swoją kaplicę i
katechistę

–
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wymagania i zasady na parafii)
Kurs dla katechistów
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oraz komunikują się z nami w razie potrzeby, gdy ktoś chce na przykład ochrzcić
dziecko. Najczęściej na nic więcej nie można liczyć, gdyż nie mają prawie żadnego
przygotowania katechetycznego, ani teologicznego. Najczęściej nawet nie znają
struktury Mszy św., odpowiedzi w momentach dialogowych, rzadko kto zna
„Wierzę w Boga” albo „Chwała na wysokości”. O podstawach katechizmowych,
takich jak 10 Przykazań lub 6 Prawd Wiary nie wspominam... Ale za to ogłaszają
Msze św, najczęściej mają dobry kontakt z ludźmi, dbają o kaplice. Tak więc cała
opieka duszpasterska spada na naszą dwójkę :)
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Ślub w Nogalani

Indian, jaką jest niepunktualność, poświęcamy bardzo dużo czasu. Do najdalszej
wspólnoty trzeba jechać 2,5 godziny i to pod warunkiem, że nie padał deszcz (jak
mocno

padało

to

najczęściej

nie

wyjeżdżamy,

gdyż

jest

to

bardzo

niebezpieczne...).
Poza sprawowaniem sakramentów zajmujemy się także przygotowaniem do nich.
O ile nie stanowi to problemu w Coripata, to jeżdżąc po wspólnotach nie jest to już
takie proste. Ostatnio prowadziłem kursy w 2 wspólnotach równolegle, jedno
spotkanie w tygodniu w różne dni – samo przygotowanie zajęło mi miesiąc. Kursy
można prowadzić wieczorami, gdyż w ciągu dnia wszyscy pracują na polu. Na
przykład: umawiamy się na 19:00, ja przyjeżdżam punktualnie, ale o tej godzinie
jeszcze nikogo nie ma; katechista ogłasza przez nagłośnienie, że ksiądz już jest i
wtedy wszyscy zaczynają się schodzić, co zajmuje przynajmniej godzinę. Kiedyś
zrobiłem eksperyment i przyjechałem godzinę wcześniej, aby zacząć punktualnie
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– nie udało się, i czekałem 2 godziny :)
Poza

wspólnotami

prowadzimy

kursy i przygotowania w Coripata.
Przygotowujemy
Bierzmowania,
Chrztu,

I

młodzież

do

dorosłych

do

Komunii

Bierzmowania,

św.,

Małżeństwa,

Padrinos (chrzestnych) do chrztu.
Na

szczęście

znaleźć

udało

młodzież,

nam

się
która

przygotowuje dzieci do I Komunii
Katecheza dzieci I Komunijnych

św. :)

Do tego dochodzą także dyżury w Kancelarii. To dopiero jest doświadczenie! Jak
przyjechałem pierwszy raz, to zdałem sobie sprawę, że nie ma podanych godzin
otwarcia. W odpowiedzi na pytanie „dlaczego”, usłyszałem „sam zobaczysz”. Nie
musiałem długo czekać. Pierwszy dzwonek przydarzył mi się o 5:30, a ostatni o
23:10 ;p W takich momentach wyobrażam sobie proboszcza na parafii w Polsce ;)
Powody tych najść są różne: certyfikat chrztu, prośba o odprawienie Mszy św., ale
także zdarzają się poważne, jak wezwanie do umierającego (zwykle jest to już
zmarły), lub do ofiar wypadku. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie ma sensu
wywieszać godzin przyjmowania, bo i tak nikt do nich nie będzie się stosował –
taka już jest mentalność boliwijska...
W ramach parafii działa także
przedszkole

dla

30

dzieci.

Zostało założone 1 marca 1998
r. przez werbistę, o. Franciszka
Fernandeza, który zauważył, że
większość

maluchów

całe

swoje dzieciństwo spędza na
kokalu. Dużo było (i jest nadal)
matek samotnie wychowujące
dzieci, które aby się utrzymać,
wynajmują się do pracy przy

Przedszkole "Józef i Maryja"
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zbieraniu koki, a że jest to praca na akord, to pracują bardzo ciężko od rana do
nocy. Poruszony tym faktem o. Franciszek, postanowił zająć się tymi dziećmi,
szczególnie z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Jakiś czas po tym fakcie,
do Coripata przyjechał br. Uwe, który zorganizował jedną z parafii w Niemczech,
która utrzymuje przedszkole aż po dziś dzień. W przedszkolu pracują dwie
przedszkolanki i kucharka. Na czym to wszystko polega, będę opisywał przy okazji
różnych wydarzeń, które jego istnieniu towarzyszą.
Jacy są ludzie? Inni niż w Polsce.
I nie ma co porównywać, gdyż łatwo się w ten sposób zniechęcić, co wykończyło
już kilku misjonarzy. Całkiem inny jest wątek wiary. Trzeba poznać jej genezę.
Chrzest Polski odbył się w 966 roku, kiedy to Indianie na terenie dzisiejszej Boliwii
składali ofiary Matce Ziemi (Pachamama) i nie zdawali sobie sprawy, że poza ich
„ziemią” są jeszcze inni ludzie.
Wiara katolicka przybyła do nich
z Hiszpanami, którzy z licznych
powodów

(tych

pozytywnych,

ale w większości negatywnych)
zaczęli

ich

chrzcić

bez

przygotowania i wręcz zmuszali
ich do bycia katolikami. Indianie
nie

mieli

większego

wyboru,

gdyż w takich okolicznościach
musieli
Chrzest dzieci I Komunijnych

być

konsekwencje

posłuszni,
były

bo

tragiczne.

Wobec tego wiara w Boga nigdy nie była częścią ich życia, czymś całkowicie
naturalnym. Owszem, praktykowali akty religijne, ale raczej w sposób, w jaki ją
pojmowali. Ich wizja świata polega na tym, że aby coś otrzymać od Boga, najpierw
trzeba mu coś dać. Podobnie było przed Hiszpanami – boga Słońce (Inti) i Matkę
Ziemię (Pachamama) wszyscy się bali, gdyż od ich wszechpotęgi zależało całe
życie. Jeśli przychodzili na Msze św. to po to, aby otrzymać błogosławieństwo
Boże, przeważnie utożsamiane jedynie z wodą święconą, nie zaś z czystym
sercem, spotkaniem z Bogiem na modlitwie, przyjęciu go w Komunii św.
Ważnym elementem w tym temacie jest funkcja kapłana (yatiri), który składał
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ofiary w czyimś imieniu. Życie polegało na tym, aby nie podpaść bóstwom, a więc
im mniej bogu się narzucali, tym lepiej. Jeśli jednak czegoś potrzebowali, wzywali

yatiri, który w ich imieniu kontaktował się z bogiem. Sprawiło to, iż nie było relacji
personalnej bóg-człowiek, jedynie łączył ich „interes”. Na tym gruncie trudno jest
wszczepić wiarę katolicką, która zakłada osobową relację z Bogiem. Owocem tego
jest, że jeśli niczego nie potrzebują, to nie przychodzą do Boga. Z tego samego
powodu nie ma fundamentu modlitwy, a jeśli jest, to przypomina ona formę
odmawianych zaklęć (nie wystarczy pomodlić się raz – trzeba to zrobić minimum
3 razy i wtedy zadziała).
Nie

można

całkiem

generalizować,

gdyż

spotkałem osoby faktycznie
wierzące, ale także patrzące
na życie przez pryzmat ich
wierzeń.
Najwyraźniej objawia się to
przed świętem patronalnym
(fiesta - coś jak nasz odpust).
Przygotowują

wszystko

co

najlepsze nie oszczędzając na
niczym

(jeśli

będę

hojny

Fiesta w Conchitas

wobec Boga, to Bóg mi to wynagrodzi jeszcze obficiej), ale nikt nie przyjdzie i nie
wyspowiada się, aby tego dnia przyjąć Komunię św. i otrzymać odpust zupełny.
Zapalają świece przed figurą, co roku zmieniają jej ubranie, sprowadzają orkiestrę,
organizują tańce i zabawę, przynoszą kwiaty... (to wszystko kosztuje krocie!) ale
poza tym nie ma już niczego więcej.
Na takim właśnie gruncie staramy się zaszczepić w nich prawdziwe pojęcie wiary.
Czasem nawet się to udaje, choć nie w takim stopniu, jak byśmy tego chcieli. To
tak jak mówi Pismo Święte, że naszym zadaniem jest zasiać ziarno, natomiast
wzrost daje Bóg. I z tą nadzieją każdego dnia podejmujemy ten wysiłek.
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