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Ravnatelj Ureda za hrvatsku inozemnu pastvu pohodio
hrvatske vjernike u Peruu

U mjesecu studenome Hrvati u Peruu slave više važnih datuma u 25-godišnjoj povijesti hrvatskog
pastoralnog vikarijata u toj zemlji. Tako je od 2. do 12. studenoga na poziv delegata za hrvatsku
inozemnu pastvu u Južnoj Americi mons. Drage Balvanovića ondje boravio fra Josip Bebić, ravnatelj
Ureda HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, koji je s tamošnjim vjernicima, župljanima
katoličke župe sv. Leopolda Mandića u Limi, i svojim domaćinom mons. Balvanovićem svečano
proslavio 25. obljetnicu osnutka hrvatskoga pastoralnog vikarijata i 15. obljetnicu od izgradnje crkve
Sv. Leopolda Mandića u Limi.
Sudjelovao je i na predstavljanju knjige mons. Balvanovića “Pisma misionaru” (u izdanju Glasa
Koncila), u hrvatskom kulturnom klubu Dubrovnik u Limi. Mons. Balvanović i ravnatelj Bebić
zajednički su svaki dan slavili mise na hrvatskom i španjolskom jeziku. U subotu 10. studenoga na
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radnome ručku pridružio im se pomoćni limski biskup Adriano Tomasi Travaglia, među ostalim
zadužen i za pastoral vjernika drugih materinskih jezika. Razgovarali su o aktualnom stanju u mjesnoj
Crkvi s naglaskom na položaj i utjecaj doseljenika. Osobito svečana misa bila je 11. studenoga,
nakon koje su se mnogobrojni peruanski Hrvati i njihovi gosti ostali družiti uz prigodni agape. Fra
Josip Bebić na toj je misi uz prigodan dar zahvalio mons. Balvanoviću za sve što čini za Hrvate, ne
samo kao župnik u Limi, nego na širem južnoameričkom prostoru, za sav dugogodišnji nesebični i
iznimno kvalitetan pastoralni rad sa svim vjernicima kojima služi, za izniman doprinos povezivanju
iseljenika s domovinom, istaknuvši pritom kako odlike mons. Balvanovića mogu biti uzor svim ljudima
– “snažan je u vjeri, blag u duši i velik u djelima ljubavi”.
Danas u Peruu živi oko 10.000 Hrvata i njihovih potomaka, od toga 200-injak rođenih u Hrvatskoj. Još
od 1950-ih godina ondje djeluju i dvije zajednice hrvatskih sestara Kćeri milosrđa koje se bave
odgojem siromašne i napuštene djece i mladih, njegom bolesnika i nemoćnih, katehizacijom i
misijskom djelatnošću pa su tako i nezamjenjive suradnice mons. Balvanoviću još od njegova prvoga
dolaska u Peru prije 25 godina.
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