LIST Z „MISERICORDII”
Co słychać w Argentynie?
Drodzy Bracia i Siostry z Lusowa!
Niech pokój Chrystusa i radość Maryi
będą z wami!
Jesteśmy na etapie kładzenia fundamentów dla fundacji „Misericordia”
w Argentynie. Pan Bóg wystawił nas
na próbę w wierze, ale jednocześnie
dał nam z większą siłą doświadczyć
swojej łaski. Wiemy, że modlicie się za
nas i w tym błogosławionym czasie
Adwentu prosimy, abyście nadal modlili się z wiarą i oddaniem.
Byliśmy w Waszej parafii w Adwencie
2014 r i wiemy, że wielu z Was od
tamtego czasu towarzyszy nam modlitwą i wspiera materialnie. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za Waszą wierną
i wytrwałą pomoc. Prosimy Boga,
żeby Adwent wzbudził w Waszych
sercach silne jak ogień pragnienie: być
świętymi tu na ziemi i pragnąć całym
sercem iść do Nieba, aby zobaczyć
Boga twarzą w twarz razem ze świętymi: Faustyną, Janem Pawłem II,
sługą Bożym dr. Kazimierzem Hołogą
i wieloma innymi polskimi świętymi.

Nasze początki w Buenos Aires
Po bardzo ciepłym powitaniu przez biskupa diecezji San Martin (peryferie
Buenos Aires), zostaliśmy też bardzo
dobrze przyjęci przez siostry mieszka-

jące w Villa la Rana, w sąsiedztwie naszej misji. Żyją one jakby na tyłach znajdującej się w naszej dzielnicy kaplicy katolickiej i były dla nas wielkim wsparciem w pierwszych krokach naszej nowej misji, szczególnie w różnych praktycznych sprawach, które pojawiały się z dnia na dzień, a także w odwiedzinach od drzwi do drzwi. To właśnie siostry dały nam możliwość poznania
wielu rodzin. Także proboszcz parafii, ks. Gabriel, od pierwszego dnia był po
naszej stronie i wciąż chętnie przychodzi nam z pomocą.

Próba
Nie wszystko jednak okazało się takie proste. Po kilku tygodniach pierwsze
problemy pojawiły się w domu: woda deszczowa przeciekała z dachu, na ścianach pojawiły się wilgotne plamy, dochodziło do zwarć elektrycznych, były
problemy z wodą pod prysznicem i jeszcze kilka innych rzeczy. Wydawało się,
że Nieprzyjaciel nie chce, aby misjonarze „podkradali Diabłu dusze…” Bóg jednak okazał się silniejszy.
Próbowaliśmy naprawiać dach i kilka innych miejsc w domu, ale w końcu okazało się, że nie można tam dłużej pozostać m.in. ze względu na zdrowie dzieci.
Tak więc przenieśliśmy się do innego domu. Bóg w swojej Opatrzności sprawił, że bardzo szybko znaleźliśmy dom i to całkiem blisko naszej katolickiej

kaplicy. Bardzo nam w tym pomógł ks. biskup,
który zresztą często dzwonił do Joaquima, aby
dowiedzieć się, jak się mają nasze dzieci.
Od tamtego czasu jesteśmy więc w innym domu
i można by powiedzieć, że jest nam tu dobrze.
Codzienność nie jest jednak taka prosta. W uroczystość Najświętszego Serca Adriana otrzymała wiadomość, że musi poddać się operacji
„czegoś” w kręgach szyjnych. Tak zaczął się etap
próby dla naszego małżeństwa i życia rodzinnego: rozpoznanie rzadkiego u dorosłych raka
zwanego ependymoma anaplasticum (wyściółczak anaplastyczny) stopnia trzeciego. Pierwotny guz został częściowo usunięty pomiędzy
kręgami C5 i D2 (miał ok. 4 cm), ale odkryto
przerzuty w móżdżku. Leczenie chirurgiczne
jest już za nami, podobnie 30 radioterapii czaszki i kręgosłupa ze wzmocnieniami w miejscach pierwotnego guza i przerzutów. Wszystko, dzięki Bogu, odbyło się w znakomitym szpitalu (pozwoliło na to ubezpieczenie), a Adriana
jest obecnie w fazie kinezyterapii. Ma to miejsce kilka razy w tygodniu, ale na
szczęście blisko domu. Adriana nie odczuwa ciężkich skutków terapii, ale na
razie nie może trzymać dzieci na rękach, gotować, itp. Trochę chodzi, ale wciąż
dużo czasu spędza w łóżku.

Zaufanie i powierzanie się Bożemu Miłosierdziu
Wyniki leczenia guza będą 13 grudnia. A my trwamy teraz w Nowennie do
Matki Bożej z Guadalupe przed Jej świętem, które przypada 12 grudnia. Prosimy Matkę Bożą o Jej szczególną opiekę i uzdrowienie Adriany, jeśli taka jest
wola Boża. Liczymy też na Waszą modlitwę. Wiemy, że Bóg jest po naszej stronie. Ufamy Jego nieskończonemu Miłosierdziu.
Od lipca do chwili obecnej otrzymaliśmy wiele pomocy i wsparcia od rodziny
i przyjaciół oraz od naszych braci i sióstr z „Misericordii” w Santiago de Chile.
Znalazły się nawet osoby, które na zmianę zostawały w naszym domu przez
kolejnych 10 dni, aby zająć się dziećmi, pomóc w kuchni i w ogóle w domu oraz
w tym, czego potrzebujemy dla Adri. To jest dla nas znak mocnej obecności
Boga, Jego miłości w naszym życiu.

Kontynuujemy z wiarą
Rozwój „Misericordii” posuwa się naprzód, mimo że w zwolnionym tempie...!
W pierwszych dwóch miesiącach mieliśmy łaskę odwiedzenia i spotkania

kilku rodzin: ludzi w bardzo trudnych sytuacjach ubóstwa, ze słabym dostępem do opieki zdrowotnej, doświadczających dyskryminacji w pracy, rodziców zniszczonych przez narkotyki i ludzi, którzy dopuścili się kradzieży i od
wielu lat są w więzieniu... Ale spotkaliśmy także uczciwych pracowników,
matkę o niskich dochodach, która samotnie, ale z godnością i miłością wychowuje swoje dzieci. Spotkaliśmy ludzi wiary i dobrego serca, ludzi skromnych
i przyjaznych, a także bardzo wrażliwych i pełnych rodzinnego ducha. Spotkaliśmy wreszcie wielu czcicieli Najświętszej Maryi Panny! Matka Najświętsza
towarzyszyła nam podczas każdej wizyty, w każdym domu. Tęsknimy za tymi
odwiedzinami, ale teraz jesteśmy oddani mocno trosce o zdrowie naszej rodziny.
Misja się nie kończy. Bóg udzielił nam pomocy prestiżowej firmy prawniczej,
która pomoże stworzyć prawne umocowanie Fundacji „Misericordia Argentyna”. Dokumenty powinny być gotowe na Wielkanoc 2019 roku… Biurokracja
potrzebuje swojego czasu, ale Pan daje nam niezbędną cierpliwość.
Serdeczne uściski od Waszych małych braci z Buenos Aires! Z wielką ufnością
w Serce Jezusa i w pełnej ciepła obecności Maryi, przesyłamy serdeczne pozdrowienia i ciepłe uściski z Buenos Aires w Argentynie.
Boże Narodzenie w tym roku będzie miało smak cudu!
Adriana i Joaquim
misjonarze „Misericordii”

Wsparcie materialne
Osoby, które chciałby wesprzeć Adriannę i Joaquima w ich misji, mogę wpłacić
pieniądze na konto Parafii pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie
z dopiskiem „Darowizna na cele kultu religijnego – CHILE”:
ING Bank Śląski 17 1050 1533 1000 0005 0265 1193
Można też udzielić bezpośredniego wsparcia jednorazowego lub systematycznego za pomocą karty kredytowej poprzez specjalną platformę płatniczą
dedykowaną Wspólnocie „Misericordia”:
http://misericordia-international.org/don/
Po wybraniu Adriany i Joaquima zostaniecie przeniesieni na obsługiwaną
w kilku językach stronę płatności internetowych.

Informacje po polsku: www.lusowo.pl/adri-jo/

