Bp Bonifacy Antoni Reimann OFM,
wikariusz apostolski Ñuflo de Chávez
w Boliwii

Drogi Ojcze Prowincjale,
Drodzy Współbracia z karłowickiej wspólnoty zakonnej,
Drodzy Bracia i Siostry z Parafii św. Antoniego we Wrocławiu- Karłowicach

Piszę do Was te słowa z parafii św. Antoniego w Santa Cruz de la Sierra – Boliwia, gdzie łączę się z
Wami w dziękczynnej ofierze Eucharystycznej za 100-lecie wspólnoty parafialnej pod wezwanie św.
Antoniego Padewskiego.
Ta parafia była i jest dla mnie jak matka, która przyjęła mnie do siebie po otrzymaniu święceń
kapłańskich, 2 lutego 1979 roku. Tutaj, pośród wspólnoty zakonnej i wspólnoty parafialnej – jako
opiekun chóru dziecięcego i Franciszkańskiego Zakonu Święckich, katecheta, odwiedzając rodziny
oraz chorych i cierpiących, na klęcząco przed Najświętszym Sakramentem i przy ołtarzu, uczyłem się
kapłaństwa służebnego.
Tutaj, 26 sierpnia 1982 roku, O. Prowincjał Dominik Kiesch (+1994), skierował do mnie list z
obediencją z tymi słowami: „Drogi Współbracie O. Bonifacy. Proszę, abyś tutaj, będąc pod obediencją
Przewielebnego O. Gwardiana, służył braciom jako wikary parafii, przygotowując się do wyjazdu na
misje w Boliwii”.
Stąd, dokładnie rok później, w wigilię święta Matki Bożej Częstochowskiej, 25 sierpnia 1983 roku,
wraz z O. Feliksem Skrzydłą, rodem z tej parafii, wyjechaliśmy na misje do Wikariatu Apostolskiego w
Boliwii. Razem z nami ze wspólnoty franciszkańskiej z Nysy wyjechał Br. Feliks Skrzypacz.
W Santa Cruz czekali na nas dwaj współbracia misjonarze z tej Prowincji: O. Grzegorz Rudoll (+1985)
z Góry Świętej Anny i O. Zygmunt Skrzydło (+2009), pochodzący również z parafii karłowickiej. Rok
po przybyciu do Boliwii, zostaliśmy włączeni do Kustodii św. Antoniego, późniejszej misyjnej prowincji
franciszkańskiej w Boliwii.
Na terenie Wikariatu mamy także parafię św. Antoniego w miejscowości Lomerío, która w tym roku
obchodzi złoty Jubileusz (erygowana została 15.10.1967 r.), gdzie jakiś czas pracował również śp. O.
Zygmunt.
Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele św. Antoniego. Pragnę z Wami dziękować Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu za wszystkie łaski otrzymane w ciągu tych 100 lat istnienia parafii. Przede wszystkim za dar
wiary świętej, dzięki której możemy otwierać się codziennie na Jego żywe Słowo. To właśnie Słowo
nas przemienia i prowadzi do wspólnoty eucharystycznej, która buduje Kościół jako Wspólnotę
wierzących. Ta komunia z kolei – pozwala nam wzrastać we wspólnocie zakonnej i międzyludzkiej,
szczególnie z naszymi braćmi i siostrami chorymi na ciele i duszy, by spieszyć im z bratnią pomocą.
Tak było w życiu św. Antoniego i tak powinno być również w życiu jego naśladowców.
Moim Braciom ze wspólnoty św. Antoniego, do której i ja się zaliczam, Wam Bracia i Siostry z
Jubileuszowej Wspólnoty Parafialnej, DZIEKUJĘ za pomoc duchową i materialną, za wszelkie
cierpienia i prace ofiarowane w intencjach misji świętych, szczególnie w Boliwii.
Niech ten Jubileusz umacnia nas Wszystkich w wierze, nadziei chrześcijańskiej i miłości, oraz w
radosnym świadectwie o Bogu i Jego Królowaniu między nami.
Moje serdeczne pozdrowienia dla całej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem św. Antoniego
Padewskiego, wraz Waszym Proboszczem O. Fabianem Kaltbachem, któremu również składam
serdeczne życzenia z okazji 25-lecia święceń kapłańskich. Pozdrawiam Współbraci, którzy wraz z nim
posługą kapłańską i braterską służą Ludowi Bożemu tej parafii.
Na ręce Przewielebnego O. Prowincjała Alana Brzyskiego przekazuję wyrazy wdzięczności i pamięci
modlitewnej dla całej Prowincji.

Pozdrawiam serdecznie i zapewniam o modlitwie we wszystkich intencjach Ks. Arcybiskupa Józefa
Kupnego, który przewodniczy Mszy Św. Jubileuszowej w świątyni karłowickiej.
Niech Pan Was błogosławi i strzeże za wstawiennictwem św. Antoniego Padewskiego, a Maryja
Matka Kościoła oręduje za całą parafią.
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