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Drahí bratia a sestry v Kristovi,
iba krátko som biskupom diecézy v Umzimkulu, je to malá diecéza na území Kwazulu Natel,
v Južnej Afrike. Táto diecéza má mnohoročnú bolestnú históriu, ktorá súvisí s nedostatkom humánnych
a materiálnych zdrojov, ale predovšetkým s 15- ročnou neprítomnosťou biskupa. Všetci kresťania z tejto
oblasti už dávno s netrpezlivosťou očakávajú nový východ slnka, nové prebudenie vo viere v tejto zemi,
ktoré bude prameniť z evanjelizácie. Ja sám ako pastier diecézy, chcem venovať všetky svoje sily na
uskutočnenie tejto túžby, ktorá sa už stala mojím prvoradým úsilím.
Príchod zasvätených bratov a sestier z Koinonie Ján Krstiteľ, mnou srdečne prijatých, je znakom
tohto nového začiatku, predovšetkým pre lokalitu „Lourdes Mission“, ktorá bola roky srdcom diecézy
a naďalej je veľmi špeciálnym miestom nielen pre diecézu Umzimkulu, ale aj pre ďalšie, s ňou susediace
diecézy. V minulosti patrilo práve toto miesto, teraz však spustošené, medzi jedno z najväčších centier
evanjelizácie tejto oblasti Afriky. Totiž práve tu sa nachádza katedrála (jediná rekonštruovaná stavba)
a ruiny kláštorov a škôl, ktoré kedysi prekvitali. Na tomto misijnom území sa nachádzajú základné
a stredné školy (aktuálne frekventované 500 študentmi vrátane detí a mladých) vo veľmi úbohých
podmienkach, bez elektriny a vhodných budov.
Znovuzrodenie „Lourdes Mission“ nie je iba túžbou obnoviť ruiny predošlých čias, a nie je ani
motivované osvetovým a nostalgickým duchom, ale je vôľou ísť ku základom lokálnej kresťanskej viery,
kvôli účinnejšiemu a univerzálnejšiemu znovuzrodeniu. Nakoniec verím, že návrat ku koreňom, je
najlepším svedectvom našej viery v Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych a žije na veky. Obnoviť „Lourdes Mission“
znamená začať Novú Evanjelizáciu. Nie je to len obnova budov, ale je to skutočná a vlastná evanjelizácia,
znovuzrodenie viery, ktorá nás tlačí opäť prežívať to, čo v skutočnosti nikdy nezomrelo, ale je prítomné
v srdciach veriacich.
Tento list mi umožňuje spojiť sa s vami a chce byť vystretou rukou realizácie tohto sna:
evanjelizácie Afriky. Preto si dovolím prosiť vás o pomoc, kvôli prekonaniu nevyhnutných a neodkladných
potrieb, ktoré si „Lourdes Mission“ vyžaduje a súčasne vám ponúknuť možnosť, byť spolu s nami
účastníkmi Božieho diela ktoré plníme a ktoré nám bolo zverené.
Už vopred Vám ďakujem za Vašu štedrosť a uisťujem, že sa budem osobne a s celou diecézou za
Vás modliť.
Nech Duch vzkrieseného Krista napĺňa Vaše srdcia a nech Vám tak dá zakúsiť radosť z toho, že ste
časťou jedinej Cirkvi, ktorá nepretržite vzdáva vďaku svojmu Pánovi za dar milosti, ktorý dostala v prospech
bratov a sestier.
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