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Promowanie  tworzenia  i  działania  diecezjalnych  instancji  przeciwdziałania  nadużyciom  
seksualnym,  nadużyciom  sumienia  i  władzy  oraz  wszechstronnej  opieki  i  
zadośćuczynienia.

aktywny  udział  kobiet  w  
ministerstwach,  rządzie,  rozeznaniu  
i  kościelnych  organach  decyzyjnych.

4.  Promuj  i  broń  godności  życia  i  osoby  
ludzkiej  od  poczęcia  do  naturalnej  
śmierci.

Towarzyszenie  procesom  uznania,  zadośćuczynienia  i  sprawiedliwości  poprzez  
interdyscyplinarną  opiekę  duszpasterską.
Zapobieganie  nadużyciom  wewnątrz  i  na  zewnątrz  Kościoła,  aby  towarzyszyć  zarówno  
ofiarom,  jak  i  sprawcom  w  procesie  zadośćuczynienia,  pojednania,  uzdrowienia  i  
tworzenia  zdrowych  i  bezpiecznych  środowisk.

WYZWANIA  DUSZPASTERSKIE

Utworzenie  komisji  latynoamerykańskiej  złożonej  z  kobiet,  która  miałaby  zastanowić  
się  i  pogłębić  ich  udział  w  organach  decyzyjnych  Kościoła  iw  formacji  kapłanów.

Promowanie  „kultury  życia”,  uznanie  Jezusa  Chrystusa  w  najbiedniejszych.

Promowanie  i  tkanie  sieci  działań  duszpasterskich  dla  budowy  polityk  publicznych,  
które  gwarantują  troskę  o  życie  we  wszystkich  jego  wymiarach  i  etapach.

WSKAZÓWKI  DUSZPASTERSKIE

Przyczynianie  się  do  rozeznawania  diakonatu  kobiet  i  nowych  posług.

Promowanie  współodpowiedzialnego  uczestnictwa  i  doceniania  różnych  
charyzmatów  w  podejmowaniu  decyzji  w  różnych  przestrzeniach  kościelnych.

Generowanie  tras  szkoleniowych  w  Kościołach  lokalnych,  które  sprzyjają  
wszechstronnemu  rozwojowi  kobiet  i  ich  wkładowi  w  życie  i  misję  Kościoła.

1.  Uznać  i  docenić  wiodącą  rolę  
młodych  ludzi  we  wspólnocie  
kościelnej  i  społeczeństwie  jako  
sprawców  przemian.

Promowanie  szkolenia  synodalności  niezbędnego  do  podejmowania  decyzji.

5.  Zwiększenie  szkolenia  w

Budowanie  z  młodymi  integralnego  procesu  spotkania  z  osobą  Jezusa,  który  wzbudza  
aktywne  zaangażowanie  w  misję  ewangelizacyjną  Kościoła.

2.  Towarzyszyć  ofiarom

Zachęcanie  do  roli  i  przewodnictwa  młodzieży  w  różnych  procesach  kościelnych  i  
wspólnotach  młodzieżowych.

niesprawiedliwości  społeczne  i  
kościelne  z  procesami  uznania  i  
zadośćuczynienia.

Towarzyszenie  młodym  w  ich  osobistych  poszukiwaniach  oraz  w  ich  zobowiązaniach  
duszpasterskich,  politycznych  i  społecznych.

3.  Zwiększ  uczestnictwo

synodalność  w  celu  wykorzenienia  
klerykalizmu.

Machine Translated by Google



Tworzenie  procesów  wpływających  na  transformację  przyczyn  ubóstwa  i  
niepewności  społecznej.

10.  Potwierdź  i  ustal  priorytety Potępianie  działań  zagrażających  wspólnemu  domowi  na  każdym  z  naszych  
terytoriów.

Promowanie  przestrzeni  formacji,  uczestnictwa,  słuchania  i  dialogu,  aby  były  
aktywnymi  podmiotami  ich  rozwoju  i  uczniostwa  misyjnego.

8.  Zreformować  programy  kształcenia  
seminariów  duchownych,  

uwzględniając  takie  zagadnienia,  
jak  ekologia  integralna,  ludy  
tubylcze,  inkulturacja  i  
międzykulturowość  oraz  myśl  
społeczna  Kościoła.

6.  Promować  uczestnictwo  świeckich  
w  przestrzeniach  przemian  
kulturowych,  politycznych,  
społecznych  i  kościelnych.

Aktualizacja  programów  akademickich  seminariów  i  domów  formacji  życia  
konsekrowanego,  które  sprzyjają  integralnej,  empirycznej,  duchowej  i  
inkulturowanej  formacji  teologicznej.

integralną  ekologię  w  naszych  
społecznościach,  opartą  na  
czterech  marzeniach  Querida  
Amazonia.

Z  zadowoleniem  przyjmujemy  propozycje,  które  wnoszą  REPAM  i  inne  organizacje,  
dotyczące  opieki  nad  wspólnym  domem.

Rozbudzanie  świadomości  świeckich  o  ich  misji  w  promowaniu  polityk  publicznych,  
które  umożliwiają  sprawiedliwszą  i  bardziej  humanitarną  gospodarkę

Sprzyjać  interakcji  z  Ludem  Bożym,  aby  wejść  w  dialog  z  jego  potrzebami  i  
rzeczywistością.

Tworzenie  przestrzeni  dla  procesów  uświadamiających  i  szkoleniowych  oraz  
konkretnych  projektów  promujących  nawrócenie  ekologiczne.

9.  Odnów  w  świetle  Słowa  Bożego  i  
Soboru  Watykańskiego  II  naszą  
koncepcję  i  doświadczenie  Kościoła  
Ludu  Bożego  w  jedności  z  
bogactwem  jego  posługi,  która  
unika  klerykalizmu  i  sprzyja  
nawróceniu  duszpasterskiemu.

już.

Wzmocnienie  szkoleń  w  zakresie  uczestnictwa,  opieki  i  przemian  społecznych,  
kulturowych  i  politycznych.

7.  Wsłuchaj  się  w  wołanie  ubogich,  
wykluczonych  i  odrzuconych.

Promowanie  we  wszystkich  miejscach  (seminaria,  domy  formacyjne,  szkoły  dla  
świeckich)  formacji  na  temat  Kościoła  synodalnego,  samarytańskiego  i  prorockiego,  
otwartego  i  zaangażowanego  w  obronę  życia  naszych  narodów.

Wdrażanie  w  parafiach  struktur  komunii  i  uczestnictwa,  które  sprzyjają  
współodpowiedzialności  w  animacji  misyjnej  i  wprowadzaniu  systemów  
odpowiedzialności.

Upewniając  się,  że  nasze  teologie  i  praktyki  duszpasterskie  zachęcają  i  ułatwiają  
wsłuchiwanie  się  w  wołanie  ubogich,  interakcję  z  nimi,  aby  uwidocznić  nowe  
twarze  wykluczonych.

Przekształcenie  duszpasterskiej  animacji  biblijnej  w  szkołę  synodalności  w  
słuchaniu,  rozeznawaniu,  podejmowaniu  decyzji  i  ocenie  działań  duszpasterskich.
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Uznanie  potrójnej  dyskryminacji  doświadczanej  przez  kobiety  z  tych  grup:  za  
bycie  kobietą,  biedną,  rdzenną  lub  afro-potomkiem.

Tworzenie  przestrzeni  szkolenia,  celebracji,  dialogu  społeczno-kulturowego  i  
wiary  dla  migrantów,  uchodźców  i  przesiedleńców,  które  pozwolą  im  
doświadczać  braterstwa  i  uwidaczniają  ich  jako  członków  wspólnot  
chrześcijańskich.
Praca  w  lokalnych,  regionalnych,  kontynentalnych  i  międzynarodowych  sieciach  
w  celu  domagania  się,  obrony  i  promowania  tworzenia  polityk  publicznych  na  
rzecz  poszanowania  prawa  człowieka  do  migracji,  a  nie  do  migracji,  do  
schronienia  i  azylu.

Zagłębianie  się  w  kulturowe  korzenie  rdzennych  ludów  i  Afro-potomków  
poprzez  przestrzenie  i  procesy  szkoleniowe.

12.  Towarzyszyć  rdzennym  ludom  i  
afro-potomkom  w  obronie  życia,  
ziemi  i  kultur.

11.  Promuj  osobiste  spotkanie  z  
Jezusem  Chrystusem  wcielonym  w  
rzeczywistość  kontynentu.

13.  Wzmocnienie  społecznego  
wymiaru  ewangelizacji.

Uwrażliwianie  społeczności  na  przyczyny  przymusowej  migracji  w  celu  ich  
wykorzenienia  i  sprzyjania  solidarnej  gościnności.

14.  Przyjmuj,  chroń,  promuj  i  integruj  
migrantów  i  uchodźców.

Sprzyjając  spotkaniu  z  Bogiem  i  najbiedniejszymi,  które  sprzyja  społecznemu  
działaniu  Ewangelii,  bardziej  odważnym,  inkulturowanym,  zaangażowanym  i  
proroczym  w  obronie  praw  człowieka  i  trosce  o  wspólny  dom.

Promowanie  znajomości  i  studiowania  Słowa  Bożego,  aby  upodobnić  się  do  
osoby  Jezusa  i  Jego  projektu,  a  stamtąd  oświecać  złożoną  rzeczywistość  świata.

Odnowienie  procesów  szkoleniowych  dotyczących  Nauki  Społecznej  Kościoła,  
które  generują  przemieniające  zobowiązania  struktur.

Promowanie  sieci  społecznościowych  i  obszarów  wspólnotowych  jako  przestrzeni  
spotkania  z  Jezusem  Chrystusem  i  kontemplacji  rzeczywistości.
Promowanie  wiedzy  o  rzeczywistości  z  pozycji  ubogich,  odrzuconych  i  
marginalizowanych.
Czytanie  znaków  czasu  w  świetle  Słowa,  historii  i  samej  tożsamości  
latynoamerykańskiej.

Tworzenie  grup  roboczych  za  pośrednictwem  platform  cyfrowych  
promujących  wymianę  doświadczeń  na  rzecz  nowej  mentalności  politycznej  i  
gospodarczej.
Wzmacnianie  i  tworzenie  dzieł  społecznych,  które  promują  sprawiedliwość  
społeczną  i  godność  osoby.

Uznanie  ludów  pierwotnych  i  afro-potomnych  za  protagonistów  inkulturacji  
Ewangelii,  spotkania  z  ziarnami  Słowa  w  ich  światopoglądach  oraz  pracy  w  
obronie  życia,  ziemi  i  kultur.

Ustanowienie  priorytetu  uwagi,  promocji,  obrony  swoich  praw  i  towarzyszenia  
ludziom  zmuszonym  do  migracji  i  schronienia.
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16.  Napęd  transformacji

Promować  miłosierne  duszpasterstwo  miejskie,  które  uwzględnia  nowe  podmioty  
ewangelizacji:  migrantów,  ubogich,  młodzież,  osoby  o  różnych  orientacjach  
seksualnych  i  osoby  o  różnych  zdolnościach.

ku  Kościołowi  bliższemu,  otwartemu,  
wrażliwemu  i  zaangażowanemu  w  
problemy  naszych  narodów.

17.  Wygeneruj  konwersję  echa

15.  Promuj  bardziej  energicznie

Promowanie  duszpasterstwa  ekologicznego  nawrócenia  w  powiązaniu  z  organizacjami  
i  instytucjami  działającymi  na  rzecz  wspólnego  domu.logiki  sprzyjającej  

współodpowiedzialności  w  działaniach  
osobistych,  wspólnotowych  i  
instytucjonalnych  na  rzecz  troski  o  
Wspólny  Dom.

Decentralizacja  struktury  i  działania  kościelno-parafialnego  poprzez  kościelne  
wspólnoty  bazowe  i  małe  wspólnoty,  które  sprzyjają  procesom  integralnym,  
zaangażowaniu  społecznemu,  świeckiemu  kierownictwu,  kulturze  spotkania  i  Kościołowi  
służebnemu.

18.  Rozpoznać  i  przeanalizować  
przestarzałe  struktury  duszpasterskie  
dla  przekazywania  wiary  i  przyjąć  
pobożność  ludową  jako  drogę  
naszego  Kościoła.

Promowanie  ciągłego  szkolenia  liderów  i  facylitatorów  z  nowymi  narracjami  i  
paradygmatami  synodalności,  które  mobilizują  społeczność

Uczynić  Kościół  miejscem  przyjmowania,  słuchania,  towarzyszenia,  formacji  i  
zaangażowania  poprzez  przestrzenie  twórcze  i  służebne  z  udziałem  całego  Ludu  Bożego.

Uczynienie  różnych  przestrzeni  kościelnych  ośrodkami  transformacji  wspólnoty  z  
relacyjnego  modelu  humanizacji,  w  którym  przeżywa  się  wymiar  społeczny,  misyjny  i  
parafialny.

Stworzenie  duszpasterstwa  do  opieki  nad  wspólnym  domem,  promującego  edukację  i  
świadomość  ekologiczną  we  wszystkich  duszpasterstwach.

Włączenie  paradygmatu  kościoła  odchodzącego  do  transformacji  struktur  
duszpasterskich.

podstawowe  wspólnoty  kościelne  

(CEB)  i  małe  wspólnoty  jako  
doświadczenie  Kościoła  synodalnego.

Włączanie  członków  Podstawowych  Wspólnot  Kościelnych  lub  Małych  Wspólnot  
Chrześcijańskich,  Parafii,  Ruchów  i  Charyzmatów  w  procesy  decyzyjne.
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Promowanie  duchowości  komunii  i  kultury  spotkania,  która  pomaga  nam  cenić  
drugiego  jako  dar.

23.  Promować  wiedzę  o  doktrynie  

społecznej  Kościoła  w  sposób  
przekrojowy  i  stosować  ją  we  
wszystkich  działaniach  duszpasterskich

Towarzyszenie  chrześcijańskiej  i  społecznej  formacji  duszpasterstwa  rodzin  w  
parafiach.

Opracowanie  proceduralnej,  dynamicznej  i  kompleksowej  ścieżki  szkoleniowej,  
która  pomaga  i  budzi  prorocze  zaangażowanie  uczniów  misjonarzy

Zaproponowanie  rodziny  jako  osi  poprzecznej  duszpasterstwa  organicznego.
Tworzenie  procesów  duszpasterskich  dla  rodzin,  zwłaszcza  najbiedniejszych  i  
najbardziej  rannych,  dla  godnego  i  braterskiego  współistnienia.

19.  Żyj  wspólną  godnością  naszego  
powołania  chrzcielnego,  aby  

przezwyciężyć  klerykalizm  i  
autorytaryzm.

Wdrażanie  adhortacji  apostolskiej  Amoris  laetitia,  która  stymuluje  procesy  
towarzyszenia,  formacji  i  integralnego  nawrócenia  rodzin  jako  Kościoła  
domowego.

róż.

Tworzenie  grup  studium  i  animacji  na  temat  Nauki  Społecznej,  inspirowanych  
Słowem  Bożym  i  rzeczywistością,  które  sprzyjają  Kościołowi  rozwijającemu  się,  
prorockiemu  i  synodalnemu.

Ułatwienie  procesu  nawrócenia  duszpasterskiego,  osobistego  i  wspólnotowego,  
pozwalającego  rozpoznać  rany  zadane  przez  klerykalizm  oraz  relacje  wertykalne  i  
autorytarne.

Tworzenie  duszpasterstwa  kobiet  w  Kościele  lokalnym,  narodowym  i  
kontynentalnym,  gwarantującej  ich  integralną  promocję  i  skuteczne  uczestnictwo  
w  życiu  Kościoła  i  społeczeństwa.

Wzbogacenie  naszego  przesłania  językiem,  który  obejmuje  wszystkie  formy  
formacji  rodziny  w  procesach  formacyjnych  i  celebracji  wiary.

Tworzenie  przestrzeni  dla  kobiet  z  rdzennych  ludów,  Afro-potomków  i  chłopów,  
do  dzielenia  się  swoją  wiedzą,  doświadczeniami  i  praktykami  w  różnych  sferach  
kościelnych.

Wzmocnienie  procesów  inicjacji  chrześcijańskiej  pogłębiających  się  w  eklezjologii  
komunii  i  synodalności.

24.  Priorytet  dla  duszpasterstwa  rodzinnego

który  z  zadowoleniem  przyjmuje  nowe  
wyrażenia,  ich  złożoność  i  różnorodność.

Generowanie  duszpasterstwa  partycypacyjnego,  w  którym  kobiety  świeckie  i  
konsekrowane  mają  większą  wartość  i  udział.

Promowanie  w  naszych  społecznościach  i  lokalnych  kościołach  uznania  i  
doceniania  różnorodności  seksualnej,  etnicznej  i  kulturowej  poprzez  przestrzenie  
do  awansu  człowieka  oraz  szkolenia  zawodowe  i  edukacyjne.

20.  Promuj  Kościół,  schronienie,  w  
którym  integruje  się  różnorodność  
kulturowa,  etniczna  i  seksualna.

21.  Sprzyjać,  towarzyszyć  i  umacniać  
centralne  miejsce  rodziny  w  
społeczeństwie  ludzkim.

Wychodzenie  na  spotkanie  z  miłosierdzia,  zbliżanie  się  do  nas  gestami,  postawami  
i  inicjatywami  słuchania  i  dialogu.

22.  Uznać  i  docenić  rolę  i  wkład  
kobiet  w  historii,  w  społeczeństwie  
iw  Kościele.

Integrowanie  z  miłosierdziem  i  czułością  różnych  trybów  rodzinnych:  samotni  
rodzice,  związki  faktyczne  i  różnorodność  orientacji  seksualnych.
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Zagłębianie  się  w  gospodarczy,  społeczny,  kulturowy,  edukacyjny  i  ekologiczny  wymiar  
naszych  narodów  poprzez  tworzenie  sieci  kontaktów  z  różnymi  organizacjami  
kościelnymi,  ekumenicznymi,  politycznymi  i  obywatelskimi.

technologii  informacyjnych  i  
komunikacyjnych  w  ewangelizacji.

Promowanie  tworzenia  solidarnościowych  sieci  stowarzyszeń  na  peryferiach,  które  
realizują  wspólne  programy.
Promowanie  projektów  solidarnościowych  z  parafii  poprzez  programy  i  
przedsięwzięcia  we  współpracy  z  innymi  podmiotami  społecznymi.

27.  Potępiaj  różne  formy  przemocy  

strukturalnej,  instytucjonalnej,  
policyjnej,  domowej,  kobietobójstwa,  
zaginięć.

Postęp  w  proroczej  komunikacji  o  zmieniającym  się  wpływie  społecznym.

Promowanie  i  budowanie  sieci  obrony  życia  ze  zorganizowanymi  ruchami  społecznymi  
i  grupami  na  rzecz  ochrony  godności  ludzkiej,  zwłaszcza  ludów  tubylczych,  afro-
potomków,  kobiet  i  osób  z  różnorodnością  seksualną  (LGTBIQ+)

25.  Uznać  wielokulturowość  kontynentu  na  
drodze  nawrócenia  teologicznego,  

duszpasterskiego  i  kościelnego.

Tworzenie  struktur  wewnątrzkościelnych,  parafialnych  i  diecezjalnych,  które  wspierają  
denuncjacje  przemocy  kościelnej,  strukturalnej,  społecznej,  domowej  i  seksualnej,  od  
bliskości  ze  wszystkimi  synami  i  córkami  Boga,  bez  jakiegokolwiek  wykluczenia.

28.  Potępiaj  postęp  cri

29.  Promuj  kulturę  non

Tworzenie  przestrzeni  generujących  procesy  obrony  godności  ludzkiej  i  reagowania  na  
sytuacje  niesprawiedliwości  i  ubóstwa.

Stworzenie  mechanizmów  podnoszenia  świadomości  i  skarg  poprzez  kampanie  
prowadzone  we  współpracy  ze  społeczeństwem  obywatelskim  i  instytucjami  akademickimi.

aktywna  przemoc,  obrona  praw  
człowieka  i  pokoju.

Wzmocnienie  sieci  Clamor  i  innych  sieci  kościelnych,  aby  zaangażować  się  z  odwagą  i  
parezją  w  działania  prewencyjne  i  akcje  rzecznictwa  publicznego.

Sprzyjając  teologicznemu,  liturgicznemu  i  duchowemu  wyrazowi  tych  narodów.

30.  Promuj  solidną  gospodarkę

codzienne  i  zrównoważone-zrównoważone.

Wpływanie  na  to,  aby  rdzenni  mieszkańcy  i  afro-potomkowie  mieli  dostęp  do  zdrowia  
publicznego,  wszechstronnej  edukacji  i  systemu  prawnego.

26.  Promuj  etyczne  użytkowanie

Zorganizowani  mężczyźni,  handel  
narkotykami,  handel  ludźmi  do  pracy  
i  wykorzystywanie  seksualne,  handel  
bronią,  porwania  i  sprzedaż  narządów.

Współpraca  w  grupach  i  sieciach  społecznych  na  poziomie  lokalnym,  regionalnym,  
kontynentalnym  i  międzynarodowym.

Organizowanie  programów  szkoleniowych  w  zakresie  procesów  i  narzędzi  
komunikacyjnych,  które  sprzyjają  etycznemu  i  krytycznemu  spotkaniu  ze  światem  
komunikacji.

Wzmocnienie  instancji  kościelnych  procesami  kształcenia  w  zakresie  społecznej  nauki  
Kościoła,  praw  człowieka  i  niestosowania  przemocy  na  wszystkich  poziomach:  lokalnym,  
regionalnym,  krajowym,  kontynentalnym  i  międzynarodowym.

Tworzenie  komisji  duszpasterskich,  które  budują  kanały  solidarności  w  trosce  o  wspólny  
dom  i  skupiają  się  na  godności  osoby  ludzkiej.
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Potępiony  proroczym  głosem  jako  Kościół  stojący  po  stronie  ofiar.

36.  Promuj  większy  związek  między  
teologią  a  duszpasterstwem,  który  
sprzyja  nawróceniu  synodalnemu.

Udział  w  inicjatywach  z  różnymi  grupami,  ruchami  społecznymi  i  instytucjami  
obecnymi  w  różnych  przestrzeniach  miejskich  i  podmiejskich.

Dostosowanie  celebracji  liturgicznych  do  różnych  kontekstów  społeczno-
kulturowych.

Rozpoczęto  konsolidację  procesu  synodalnego,  który  w  znaczący  sposób  
odpowiada  na  aktualne  wyzwania  komunii  iw  świetle  Słowa.

Nawiązywanie  kontaktów  z  różnymi  podmiotami  społeczeństwa  obywatelskiego  do  
różnych.

Docenianie  celebracji  pobożności  ludowej.

Bycie  Kościołem  wychodzącym  i  synodalnym,  który  stwarza  przestrzeń  do  działania  
na  rzecz  wszystkich.

31.  Promuj  integrację  łacińską

Uznanie  nowej  tożsamości  Metysów  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  o  czarnych  
i  rdzennych  korzeniach,  na  wzór  naszej  Matki  Marii  z  Guadalupe.

33.  Promuj  międzykulturowość,  
międzyreligijną  i  ekumeniczną.

34.  Odtwórz  towarzyszenie  dzieciom,  
młodzieży,  małżeństwom  i  osobom  
starszym.

Idąc  w  kierunku  kościoła  proroczego,  który  otwiera  kanały  słuchania  rzeczywistości  i  
dialogu  z  instytucjami  publicznymi  i  politycznymi,  aby  można  było  znaleźć  wspólne  
drogi.

Wykonywanie  pracy  artykulacyjnej  pomiędzy  różnymi  duszpasterstwami,  
która  towarzyszy  lokalnej  rzeczywistości.

ty.
Promowanie  w  każdym  Kościele  partykularnym  katechezy  biblijnej,  która  zachęca  
do  naśladowania  Jezusa  i  towarzyszy  wszystkim  etapom  rozwoju  człowieka

Promowanie  forów  refleksji  i  wymiany  cech  charakterystycznych  i  słabości  

demokracji  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach,  aby  dzielić  się  doświadczeniami,  
które  pozwalają  nam  dojrzewać  w  naszej  podróży  jako  ludu.

Promowanie  duszpasterstwa  spotkania  skoncentrowanego  na  duchowości  wcielenia.

37.  Przejdź  od  duszpasterstwa  miejskiego  
do  duszpasterstwa  miejskiego.

Stworzenie  duszpasterstwa  dla  chrześcijan  zaangażowanych  w  politykę,  promujące  
właściwe  rozumienie  demokracji.

i  promować  umacnianie  demokracji.

35.  Towarzyszyć  w  ruchach  ludowych  
poszukiwaniach  świętych  praw  do  
ziemi,  dachu  i  pracy.

Promowanie  przestrzeni  i  sieci  spotkań  i  towarzyszenia  z  braćmi  i  siostrami  
Ruchów  Ludowych.

32.  Potępiaj  korupcję  publicznych  i  
prywatnych  struktur  społecznych  
oraz  bezkarność  sędziów.

Praca  na  rzecz  uznania  i  obrony  tych  praw  jako  wartości  wywodzących  się  z  
Ewangelii.

Budowanie  nowych  alternatyw  dla  duszpasterstwa  parafialnego,  które  łączą  wiarę  
i  życie,  oparte  na  słuchaniu  i  dialogu.
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39.  Zorganizuj  duszpasterstwo

traktowanie  osadzonych  i  ich  
rodzin.

Wytwarzanie  kultury  bliskości  i  czułości  pozwalającej  na  opiekowanie  się  
chorymi  ze  specyficznym  traktowaniem.
Towarzyszenie  rodzinom,  przyjaciołom  i  opiekunom  poprzez  społeczności  
słuchające  i  wspierające.

38.  Głoszcie  i  żyjcie  wiarą  na  
nowym  Areopagu.

zdrowie  psychiczne  promujące  
poszanowanie  godności  osób  
dotkniętych  tymi  chorobami.

40.  Uważaj  i  towarzysz

Ponowne  przemyślenie  języka,  struktur,  liturgii,  posług,  bycie  otwartym  
na  odkrywanie  znaków  Słowa  na  nowej  areópa

Wzmocnienie  ministerstwa  więziennego  przy  pomocy  interdyscyplinarnego  
wsparcia  w  celu  ustanowienia  sieci  uwagi  i  występowania  w  politykach  publicznych.

idź  S.
Będąc  Kościołem,  który  słucha,  spotyka  się  i  przyjmuje,  ewangelizuje  w  
sposób  inkulturowany  i  międzykulturowy,  bez  uprzedzeń.
Sprzyjanie  kreatywnym  i  dobrze  ugruntowanym  procesom  katechetycznym,  
które  głoszą  Dobrą  Nowinę  w  nowych  językach,  odpowiednich  do  nowych  
kontekstów.

Podnoszenie  w  parafiach  duszpasterstwa  odpowiadającego  potrzebom  
rodzin  osób  pozbawionych  wolności.

41.  Poznaj  i  analizuj  różnorodność  
propozycji  religijnych  
istniejących  na  kontynencie.

Bycie  obecnym  w  świecie  młodzieży,  rodzin,  w  świecie  nauki,  komunikacji,  
sztuki,  polityki,  ekonomii,  w  kontekście  miejskim  z  językami  i  świadectwami  
życia  zdolnymi  do  przekazywania  Dobrej  Nowiny.

Generowanie  interdyscyplinarnych,  teologicznych  i  duszpasterskich  
środowisk  do  słuchania,  dialogu,  identyfikowania  miejsc  spotkań  i  
współpracy.
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