
Jednak  nawiązując  do  okazji,  w  których  zeszli  do  miasta  i  wrócili  puści,  bo  ksiądz  nie  mógł  
przybyć,  stwierdzają:  „w  tym  nie  chodzimy  razem”.

W  przeżytym  doświadczeniu  zauważono,  że  słowa,  których  używa  dzisiaj  Kościół,  takie  jak  
słuchanie,  dzielenie  się,  wspólne  chodzenie,  zapraszają  do  czegoś  głębokiego  i  
kompromisowego,  co  ma  wpływ  na  całe  życie,  co  nie  rodzi  się  tylko  z  potrzeby  wykonywania  
pracy  lub  łączyć  różne  opinie,  ale  wskazuje  na  sposób  patrzenia  i  działania  w  obliczu  
rzeczywistości:

ARCHIDIECEZJA  FLORENCJI

Następnie  słuchanie,  które  miało  miejsce  na  poziomie  prowincji  kościelnej  na  południowy  
zachód  od  Popayán,  przez  ludy  tubylcze.

„Zawsze  byliśmy  katolikami,  wiara  w  Boga  nie  odbiera  nam  zwyczajów  i  wiedzy  przodków,  
ale  pomaga  nam  mieć  dobre  sumienie,  ufać  Bogu.  Obecność  misjonarzy,  kapłana,  kościoła  
zachęca  nas  do  poświęcenia  czasu  na  sprawy  Boże  i  jest  to  dobre,  ponieważ  wszystko,  co  
otrzymujemy,  pochodzi  od  Niego  i  od  Pachamamy”.

KONSULTACJE  SYNODALNE  DLA  LUDZI  RDZENIOWYCH

ARCHIDIECEZJA  POPAYAN

wspólnoty  zakonne  męskie  i  żeńskie  (kapucyni,  pocieszyciele,  s.  Lauritas  i  s.  Misyjnego  
Bractwa  Betlemickiego).  Dla  nich  wsparcie  księdza  i/lub  misjonarza  jest  bardzo  ważne,  
gdy  odwiedzają  swoje  rezerwaty,  czy  to  z  powodu  choroby,  czy  z  powodu  rocznicy  śmierci.

ZAŁĄCZNIK  3

Chociaż  uznają,  że  muszą  wykonać  swoją  część,  proszą  Kościół,  aby  o  nich  nie  zapominał,  
ponieważ  czują,  że  czasami  nie  bierze  się  pod  uwagę  faktu,  że  tym,  którzy  mieszkają  w  
miastach  i  miasteczkach,  łatwiej  jest  chodzić  w  towarzystwie.

Społeczność  tubylcza  Inga  obecna  w  gminie  San  José  del  Fragua-Miasto  Yurayaco  
archidiecezji,  pozytywnie  ceni  obecność  Kościoła  katolickiego  w  swoim  życiu,  doceniając  
pracę  wykonywaną  od  dziesięcioleci  przez  innych  podróżników:

„Musisz  dobrze  wszystko  wyjaśnić,  a  my  rozumiemy.  Lubimy  rzeczy  Boże  i  musimy  
rozmawiać  z  dziećmi.  Kiedy  przychodzi  misjonarz,  świetnie  się  bawimy.  Starsi  wspólnoty  
to  ci,  którzy  mówią  z  odwagą  i  wolnością,  ci,  którzy  uczą  więcej  dzieci  i  młodzieży,  rodzice  
są  bardzo  zajęci.  Misjonarz  jest  jak  tata,  który  mówi  w  imieniu  Boga.  Wszystkie  rodziny  są  
otwarte  na  misjonarza,  choć  nie  wszystkie  współpracują,  każda  to  zobaczy”.
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Nasa:  „Brak  towarzyszenia  z  powodu  braku  księży  i  dlatego,  że  nieliczni,  którzy  istnieją,  nie  lubią  
towarzyszyć  rdzennym  ludom.  Uważamy,  że  dobrym  rozwiązaniem  jest  promowanie  wśród  nas  
Diakonatu  Stałego.  Siostry  Lauritas  były  dobrymi  misjonarzami,  ale  dzisiaj  jest  ich  bardzo  mało.  
Potrzebni  są  ludzie,  którzy  słuchają  nas  w  trudnych  sytuacjach,  zwłaszcza  w  wymiarze  duchowym”.

„Nauczyciele  w  naszych  szkołach  narzucają  wizję,  że  Kościół  katolicki  położył  kres  różnym  zwyczajom  i  
zwyczajom  naszych  rdzennych  ludów.  Doprowadziło  to  do  uczucia  złości  na  Kościół  i  do  tego,  ponieważ  
jest  mało  obecności  księży,  ludzie  w  końcu  w  to  wierzą”.

GUAPI:

„Istnieje  przekonanie,  że  kultura  ludów  tubylczych  jest  podkopywana  przez  praktykę  religii  katolickiej,  
co  powoduje  odwracanie  tradycji,  a  zatem

„We  wspólnocie  mamy  Tachinave,  który  jest  naszym  duchowym  przewodnikiem.  Większość  z  nas  to  
katolicy,  nie  akceptujemy  innych  sekt,  bo  powstają  konkursy  i  podziały.  Czujemy  się  marginalizowani  
w  dżungli  iw  wielkiej  potrzebie.  Prosimy  o  obecność  kościoła”.

Jak  w  swoim  życiu  odczułeś  obecność  Kościoła,  osobiście  i  wspólnotowo?

Kiedy  przybywają  na  nasze  terytoria,  demonizują  ich.  Prosimy  Kościół,  aby  pomógł  nam  zjednoczyć  się  
bardziej,  nie  wykluczając  nas.  To  będzie  dobry  krok  do  ponownego  spotkania.

„Księży  jest  niewielu  i  mieszkają  daleko  od  naszych  miast.  Oni  nas  opuścili,  niektórzy  po  prostu  idą  
celebrować  Eucharystię  i  szybko  odchodzą,  inni  przychodzą  z  projektami,  które  przynoszą  korzyści  
naszym  wspólnotom  i  lubią  z  nimi  pracować.  Ale  są  też  negatywne  doświadczenia:  ci,  którzy  zamykają  
drzwi  rdzennej  ludności”

osoba  towarzysząca

„Rdzenni  mieszkańcy  zauważyli,  że  ksiądz  głosi,  ale  nie  stosuje  się.  Znęcają  się  nad  nami,  widzą  nas  z  
obojętnością,  zwłaszcza  gdy  idziemy  z  ruanami  i  butami,  gdy  schodzimy  z  naszych  pól.  Uważamy,  że  
jest  to  problem  do  rozwiązania”.

Apirara  Siapirara:  „Jesteśmy  na  emeryturze  i  smutni,  ponieważ  Kościół  nie  wzywa  wspólnoty,  wierzymy,  
że  dla  nich  nie  jesteśmy  towarzyszami  w  drodze.  To  zaproszenie,  które  nam  dali,  jest  bardzo  pozytywne”.

„Wydaje  się,  że  księżom  brakuje  wiedzy  o  naszych  zwyczajach  i  tradycjach.
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Wyjaśniają,  że  w  starożytności  80%  było  katolikami,  ale  teraz  sekty  protestanckie  rozrosły  się,  
po  części  z  powodu  zmiany  księży,  osobowości  niektórych  z  nich  i  anty-świadectw.

Kiedy  rezerwat  podarował  ziemię  pod  budowę  katolickiej  świątyni,  przez  jakiś  czas  działał  
dobrze,  dopóki  ksiądz  nie  odepchnął  ich  i  zamknął  drzwi.  Rada  wyrzuciła  go  za  to,  że  nie  był  
człowiekiem  służącym  społeczności.

Rdzenny  człowiek,  dla  którego  utrata  syna  naznaczyła  życie  przed  i  po,  jest  wdzięczny  za  
obecność  Boga  w  jego  życiu  poprzez  wychowanie  i  dzielenie  się  ze  wspólnotą.

POSIŁEK:

Inga-Aponte:  „Proboszcz  jest  odpowiedzialny  za  wiele  wsi  i  dlatego  rzadko  nas  odwiedza”.

Kisgó:  Zdają  sobie  sprawę,  że  szkolenie  otrzymane  od  sióstr  Lauritas  bardzo  im  pomogło.

Misak:  Chociaż  duchowość  jest  przekazywana  z  pokolenia  na  pokolenie  przez  Nachaq  (Fogón),  
księża  i  bracia  odgrywają  ważną  rolę  we  wspólnocie  jako  przewodnicy  duchowi  w  okolicy.

Mimo  tych  problemów  twierdzą,  że  wiara  katolicka  stała  się  ważną  tradycją,  która  nadal  
pozostaje  utajona,  zwłaszcza  wśród  osób  starszych:  „Doceniamy  wartość  księdza  lub  zakonnicy  
i  prosimy  ich,  aby  szli  z  nami”.

„Obecność  księży  jest  nieliczna  i  niektórzy  uważają  nas  za  dziwaków.  Ale  dziękujemy  tym,  którzy  
ofiarowują  nam  swoją  przyjaźń,  nie  wszystko  jest  złe,  jako  przykład  mamy  spotkania,  które  
odbywają  się  teraz;  Mamy  nadzieję,  że  nadal  będziesz  się  z  nami  spotykać  i  dowiedzieć  się  
więcej.”

Prosimy  kapłanów,  którzy  udają  się  na  nasze  tereny,  aby  byli  młodzi,  dynamiczni,  chętni  do  
słuchania  i  przebywania  z  nami  w  różnych  przestrzeniach”.

Ksiądz  nie  jeździ  do  odległych  miejscowości,  bo  według  tego,  co  mówi  wspólnocie,  jest  bardzo  
daleko,  droga  brzydka,  nie  ma  transportu  lub  nie  składają  mu  ofiar...

Byłoby  dobrze,  gdyby  księża  wysyłani  na  odległe  misje  mieli  więcej  towarzyszenia,  zwłaszcza  w  
trudnych  czasach,  takich  jak  Boże  Narodzenie  i  Wielkanoc.

Dodali,  że  także  biorąc  pod  uwagę  utratę  autorytetu  w  domach,  która  negatywnie  wpłynęła  na  
religię  i  duchowość  nowych  pokoleń,  bardzo  ważne  jest,  aby  księża  okazywali  miłość  do  tego,  
co  robią,  dialog  ze  wspólnotą  i  nie  narzucać  się  lub  interesować  tylko  materiałem.
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IPIALE:

Istnieje  opór  rodzimej  myśli  dotyczącej  ich  duchowości  dzielonej  z  Kościołem  katolickim,  z  obawy  przed  
odrzuceniem  i  wykluczeniem,  co  rodzi  podziały.

TUMACO:

Chociaż  czują  obecność  kościoła  dzięki  towarzyszeniu  sióstr  Lauritas,  na  poziomie  wspólnoty  nie  ma  relacji  
z  księżmi,  ponieważ  przybiegają  na  mszę  i  od  razu  wychodzą.

słucham  jej

„Otrzymujemy  akompaniament  od  sióstr  Lauritas,  ale  brakuje  znacznie  większej  obecności  Kościoła”.

i  dorosłych”.

ZIEMIA  WEWNĄTRZ:

„My  jako  ludy  tubylcze  czujemy  się  wspierani  przez  władze  rezerwatu  i  wykonujemy  własne  obrzędy  
przodków  bez  obecności  Kościoła  katolickiego,  który  jest  szanowany,  ale  wiele  rzeczy  na  jego  temat  nie  jest  
udostępnianych;  mimo  to  droga  pozostaje  otwarta,  aby  interweniować  w  różne  problemy,  zwłaszcza  typu  
społeczności”.

Jak  rdzenni  mieszkańcy  są  słyszani  w  Kościele  katolickim?

„Czujemy  się  odizolowani;  my  jako  ludzie  świętujemy  na  swój  sposób,  ale  potrzebujemy  kogoś,  kto  nas  
poprowadzi  w  skomplikowanych  sytuacjach,  w  których  żyjemy,  poprowadzi  nas  i  towarzyszy  nam,  zwłaszcza  
w  okresie  Bożego  Narodzenia,  aby  spotkać  się  z  dziećmi,  młodzieżą

Quillas  Inga:  Każda  rada  ma  własną  wiarę,  zwłaszcza  w  Matkę  Ziemię;  chociaż  rozpoznaje  się  obecność  
misjonarzy,  którzy  nauczają  Słowa.

Awá:  „Na  złożonych  terytoriach  panuje  całkowite  porzucenie,  co  spowodowało  utratę  zainteresowania  
praktyką  religii  katolickiej.  Nie  ma  świątyń,  a  obecność  kapłanów  nie  jest  ciągła”.

Pastos  (Chile):  Mówią  o  znaczeniu  dialogu  między  władzami,  radą,  proboszczem,  inspektorem  policji  i  
burmistrzem  policji.
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POPAJAN:

„Prosimy  o  pozostanie  księdza  na  terytorium”.

Jest  niewiele  przestrzeni  do  słuchania,  prosimy,  aby  były  one  rozszerzone  o  więcej  ludzi  i  aby  kultura,  
duchowość,  tradycyjna  medycyna  itp.  były  szanowane.”

„Prosimy,  aby  Kościół  towarzyszył  nam  i  prowadził  nas  w  tych  konkretnych  sytuacjach,  z  którymi  
musimy  się  zmierzyć”.  „Ważne  jest,  aby  biskup  przysłał  nam  księży  z  powołaniem  i  przekonaniem”.

„Kościół  jest  zadłużony,  ponieważ  na  wybrzeżu  Pacyfiku  nie  było  momentów  dialogu.

„Porzucenie  prowadzi  do  problemów  społecznych,  takich  jak  nielegalne  uprawy  i  samotne  matki”.

GUAPI:

Kisgó:  „Czasami  Kościół  był  generatorem  konfliktów,  do  tego  stopnia,  że  odrzucał  tubylców”.

ani  nas  nie  słuchaj”.

Czy  z  własnego  doświadczenia  czujesz,  że  słuchanie  rdzennych  mieszkańców  ma  dług?

„Siostry  Lauritas  są  włączone  w  nasze  działania  i  procesy  wspólnotowe,

Nasa:  „Jeśli  jest  dług,  Kościół  musi  bardziej  słuchać  społeczności.  Nie  ma  wystarczającego  zasięgu  
księży,  aby  budować  kanały  komunikacji”.

„Chcemy,  aby  księża,  którzy  przychodzą  służyć  wspólnotom,  nie  narzucali  się,  nie  znając  nas,

dając  nam  udział.  Doprowadziło  to  do  tego,  że  zostały  napiętnowane  jako  zakonnice,  za  przebywanie  
z  ludźmi”.

„Czasami  pastorzy  innych  religii  słuchają  nas  bardziej  niż  księża  katoliccy”.

„Ogólnie  rzecz  biorąc,  nie  zostaliśmy  wysłuchani.  Kościół  nie  zrozumiał  naszych  tradycji  kulturowych,  
zwłaszcza  w  trosce  o  środowisko;  działania  w  rzeczywistości  są  mile  widziane;  nie  odczuwa  się  
wsparcia,  ale  nieporozumienia,  ponieważ  domagamy  się  szacunku  dla  matki  ziemi  i  życia”.

Misak:  „Biedni  Indianie  nie  są  słuchani,  są  postrzegani  jako  należący  do  innej  klasy  społecznej.  
Doszliśmy  do  wniosku,  że  Indianie  nie  są  kochani”.

POSIŁEK:
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Dialog  w  Kościele  i  w  społeczeństwie

TUMACO:

„Prosimy,  aby  księdza  zaangażował  się  w  uroczystości  patrona  i  uczestniczył  w  naszych  uroczystościach  
kulturalnych,  które  karmią  nasze  myślenie”.

Awá:  „Tak,  istnieje  dług  słuchania,  ponieważ  katolickie  kazanie  nie  pokrywa  się  z  rdzenną  duchowością,  a  
starcia  kulturowe  powstają  w  spotkaniach  z  naszymi  narodami,  które  powodują  podziały”.

Na  terytoriach  o  takiej  złożoności,  co  moglibyśmy  razem  zrobić?

„Wiele  świąt  katolickich  zbiega  się  z  obchodami  naszych  przodków.  Tutaj  może  być  przestrzeń  do  integracji  
przekonań  i  nienarzucania  się  nawzajem,  z  poszanowaniem  różnorodności  i  światopoglądów.”

Inga:  "Jakże  miłe  byłyby  rekolekcje  dla  młodych  ludzi,  bo  wielu  wyjeżdża  z  terytoriów,  a  po  powrocie  
przynoszą  inne  dziwne,  obce  naszym  myślom  zwyczaje."

Jakie  są  nasze  wspólne  interesy  i  kogo  jeszcze  moglibyśmy  włączyć  do  dialogu?

ZIEMIA  WEWNĄTRZ:

IPIALE:

„Prosimy  o  kontynuowanie  tego  procesu  refleksji,  który  jest  pozytywny  dla  wzajemnego  słuchania  się  i  
wspólnego  poszukiwania  dobra  wspólnego,  zwłaszcza  rdzennej  ludności”.

„Prosimy  Kościół,  aby  nas  słuchał  w  oparciu  o  nasz  światopogląd  i  zwyczaje;  nie  nazywaj  nas  źle,  zanim  się  
poznamy.  Mamy  nadzieję,  że  uczestnictwo  jest  dobre,  aby  się  nawzajem  zrozumieć”.

NASA:  Nie  ma  przestrzeni  do  słuchania.  Kapłani  niechętnie  przebywają  z  ludem;  idą  tylko  na  mszę  i  uciekają.  
W  uroczystościach  patronów  przychodzą,  ale  czasami  to  dlatego,  że  tubylcy  dobrze  proponują,  zwłaszcza  w  
San  Isidro.
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„Podobnie  musimy  szkolić  więcej  duszpasterzy,  którzy  w  integralny  sposób  zachęcają  nasze  
wspólnoty”.

Nasa:  „Jest  to  pytanie,  które  zadawaliśmy  sobie  wielokrotnie,  odpowiedź  jest  jasna:  Kościół  ma  
swoje  tradycje,  sposoby  życia  i  praktykowania  wiary,  nie  słuchają  nas  i  brakuje  w  naszym  życiu  
obecności  duchowieństwa.  społeczności;  my,  rdzenni  mieszkańcy,  jesteśmy  z  natury  religijni  i  
duchowi.  Musimy  prowadzić  dialog.  We  dwoje  moglibyśmy  połączyć  siły  i  wiedzę,  aby  żyć  lepiej”.

Byłoby  dobrze,  gdyby  księża  wyrazili  to,  co  czują,  gdy  są  na  naszych  terytoriach,  że  marzą  o  
zamieszkaniu  z  nami  i  byciu  pasterzami  i  przewodnikami  duchowymi”.

„Do  tej  pory  byliśmy  sami,  a  ty  byłeś  sam.  Ale  w  tej  chwili,  gdy  jesteśmy  zaproszeni  do  udziału,  
wydaje  się,  że  wszystko  zaczyna  się  zmieniać.  To  spotkanie  jest  już  postępem  w  podejściu  
Kościoła  do  ludów  tubylczych”.

„Potrzebujemy  kościoła,  który  będzie  nam  towarzyszył  w  sytuacjach,  gdy  wywłaszczą  nas  z  
naszych  terytoriów  i  rekrutują  młodych  ludzi;  a  także  w  pęknięciach  społecznych  i  gdy  sektory  
polityczne  wpływają  na  nas  swoimi  prawami,  które  przynoszą  korzyści  tylko  nielicznym,  a  szkodzą  
pozostałym”.

Kisgó:  „Obecność  księdza  jest  bardzo  cenna.  Prosimy  o  wymianę  misjonarzy  i  o  większe  zbliżenie,  
ale  w  małych  grupach.  Zobowiążemy  się  modlić  o  powołania,  których,  nawiasem  mówiąc,  jest  
bardzo  niewiele”.

IPIALE:

„Konieczne  jest  włączenie  rodzin,  aby  szły  z  przesłaniem  wiary  i  wpajały  dar  służby,  ponieważ  
społeczeństwo  jest  zbudowane  z  jądra  rodzinnego”.

„Chcemy  kościoła  bez  barier,  który  zajmuje  się  nie  tylko  duszpasterstwem  sakramentalnym,  ale  
także  stałym  i  stałym  towarzyszeniem  w  naszych  procesach  i  który  w  misji  obejmuje  szkoły,  
własne  władze  i  członków  wspólnoty”.

POPAJAN:

„Kształcenie  kapłanów  do  ewangelizacji  ludów  tubylczych  jest  ważne,  z  poszanowaniem  ich  
własnej  kultury”.

Misak:  „Musimy  zacząć  od  otwarcia  przestrzeni  do  dialogu  między  nami  a  ich  przywódcami.
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GUAPI

Awá:  „Księża  muszą  znaleźć  czas  poza  swoim  programem,  aby  być  ze  społecznością.  Ponieważ  jest  ich  tak  
niewielu,  nie  mają  czasu  na  słuchanie  problemów,  które  cierpimy,  ani  na  wspólne  cieszenie  się  z  naszych  
sukcesów.

„Duchowość  musi  być  wyrażona  w  systemach  planów  życiowych,  które  rządzą  egzystencją  naszych  narodów  
i  zachęcają  do  duszpasterstwa  młodzieży,  ponieważ  wielu  kończy  szkołę  i  nie  ma  nic  innego  do  roboty”

Czego  oczekujecie  od  Kościoła  na  waszych  terytoriach  w  chwili  obecnej?  Jak  wyobrażasz  sobie  wspólną  
podróż  rdzennej  ludności  z  Kościołem?

„W  działaniach  społecznych  ksiądz  wzbudza  zaufanie.  Musimy  zapewnić,  że  ratujemy  wartości  rodziny,  która  
jest  podstawą  dobrego  społeczeństwa.”

Apira  Siapirara:  „Prosimy  Kościół,  aby  szkolił  duszpasterzy,  aby  kultywowali  nas  w  wierze,  to  znaczy  pomagali  
nam  ją  ożywić;  i  bliskość  między  kapłanem  a  władzą  tubylczą,  aby  zintegrować  nasze  myśli  i  iść  razem”.

POSIŁEK:

„Niektórzy  księża  są  obcy  naszym  tradycjom  i  nie  integrują  się;  przychodzą  tylko  na  mszę  i  odchodzą.  
Poprosilibyśmy  ich,  aby  stali  się  częścią  naszej  społeczności,  ponieważ  dzięki  temu  ich  przesłanie  nie  
pozostanie  w  próżni”.

Autorytet  i  uczestnictwo

ZIEMIA  WEWNĄTRZ:

Inga:  „Kościół  i  ratusz  to  stanowiska  służące  innym  i  naszym  braciom.  Musisz  pracować  z  autobusami  lub  
dziećmi”.

TUMACO:

„Musimy  szukać  kanałów  komunikacji,  które  pomogą  nam  dotrzeć  do  młodzieży,  w  tym  pełnym  technologii  
świecie,  w  którym  ze  względu  na  konflikt  nie  ma  podejścia  do  procesów  formacji  duchowej”.

Nasa:  „Prosimy,  aby  Kościół  był  bardziej  zainteresowany  problemami  społecznymi,  które  dotykają  nasze  
terytoria  i  aby  nam  towarzyszył,  starając  się  budować  kanały  komunikacji  i  dialogu”.
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„Konflikt  społeczny  i  zbrojny  nas  podzielił;  jesteśmy  najbardziej  dotknięci  naszą  podatnością”.

POPAJAN:

„Prosimy  o  wsparcie  i  zrozumienie  rodzimych  powołań,  aż  do  momentu  konsekracji,  zapewniając  
ich  utrzymanie  w  kapłaństwie,  życiu  konsekrowanym  i  zakonnym”.

IPIALE:

„Muszą  słuchać  ludzi,  znać  nas  i  wspierać  nas  w  zakresie  praw  człowieka”.

„Nadal  nalegamy  na  własną  edukację”.

„Potrzebujemy  pomocy,  ponieważ  uwolnili  nas;  Mamy  nadzieję,  że  nie  mają  uprzedzeń  
dotyczących  rdzennej  ludności”.

„Potrzebujemy  kościoła,  który  jest  obecny  i  nie  nieobecny,  bardziej  dynamiczny,  z  charyzmą,  
identyfikujący  się  ze  zwyczajami  i  tradycjami  rdzennej  ludności,  gdzie  słuchanie  i  dialog  są  stałe”.

TUMACO:

Misak:  „Prosimy  o  koordynację,  uczestnictwo  i  szkolenie,  mając  nadzieję  na  drogę  jedności,

Kisgó:  „Chcemy  współpracować  między  Kościołem  a  rdzenną  ludnością.  Przyszłość  zależy  w  
dużej  mierze  od  tego,  co  zrobimy  teraz”.

z  szacunku  dla  różnorodności  i  tego,  co  inne”.

„Z  niepokojem  poszukujemy  pokoju  i  harmonii  naszych  narodów.  Chcemy  sprawiedliwości,  
przebaczenia  i  pojednania”.

„Musimy  się  wspierać,  a  nie  odchodzić  ani  rozdzielać.  Byłoby  dobrze,  gdyby  Kościół  był  blisko  
rezerwatów  z  projektami  szkolnictwa  wyższego,  szkolił  naszych  własnych  duszpasterzy  i  agentów  
zawodowych”.

Nasa:  „Uznajemy,  że  jesteśmy  wspierani  i  popierani  przez  Kościół,  ale  musimy  unikać  
wskazywania  palcami  na  tubylców”.

„Prosimy  o  dialog  między  państwem,  społecznościami  tubylczymi  i  Kościołem”.
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„Jesteśmy  sami,  musimy  wzmocnić  obecność  misjonarzy  w  naszych  wspólnotach”.

„Ważne  byłoby,  aby  siostry  wróciły  na  tereny  misyjne,  aby  ksiądz  czuł  się  osobą  i  dawał  świadectwo  życia,  a  
Kościół  czuwał  nad  wspólnotą  i  dobrze  ją  pasterzował”.

„Nalegamy  na  rodzime  powołania”.

„Oczekuje  się  większego  dzielenia  się  między  Kościołem,  jego  księżmi  i  naszymi  wspólnotami,  poszukując  
strategii  dialogu  i  towarzyszenia  w  procesach  społecznych”.

Rdzenni:  Pomimo  tego,  że  reprezentują  prawie  połowę  ludności  diecezjalnej,  czują  się  opuszczeni  i  
wykluczeni  przez  Kościół.  Wzywają  do  bardziej  inkluzywnej  ewangelizacji,  z  większą  obecnością  kapłanów  i  
grup  apostolskich  na  ich  terytoriach.

„Prosimy,  aby  Kościół  nadal  pośredniczył  w  dialogu  między  grupami  poza  prawem,  państwem  i  rdzenną  
ludnością”.

Prosimy  o  kościelną  jedność  między  kapłanami  i  diakonami,  z  większą  dostępnością  czasu  na  dialog  z  ludem  
i  z  naszymi  władzami  przodków”.

„Prosimy  kościół  o  pomoc  w  realizacji  projektu  budowy  świątyni”.

ZIEMIA  WEWNĄTRZ:

„Kościół  katolicki  musi  działać.  Konieczne  jest  wzmocnienie  zespołów  roboczych  parafii,  aby  księża  i  
misjonarze  byli  bardziej  obecni  na  naszych  terytoriach,  ponieważ  grupy  zwane  ewangelikami  pełnią  misję  
przekonując  i  dzieląc  naszych  rdzennych  mieszkańców,  tworząc  wiele  sekt  i  kościołów  garażowych;  niektórzy  
z  dziesięcioma  wiernymi”.

„Prosimy,  aby  biskup  odwiedzał  wspólnoty,  nie  tylko  podczas  bierzmowania”.

GUAPI:

DIECEZJA  RIOHACHA

POSIŁEK:
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W  tym  sensie  ludność  tubylcza  przemawiała  przez  swoich  przywódców,  prosząc  o  
„doświadczenie  dialogu  prowadzonego  między  różnymi  kulturami  jako  równych,  aby  dalej  
wzrastać  w  duchu  i  wartościach,  co  stawia  nas  w  relacji  z  Kościołem,  gdzie  nie  czujemy  się  
osądzeni  ale  słuchany  i  wspierany”.

oraz  Mambeadero,  który  promuje  zrozumienie  światopoglądu  pierwotnych  ludów  Amazonii,  
gdzie  wyłania  się  ich  duchowość  przodków,  wchodzących  w  dialog  z  duchowością  
chrześcijańską.

W  niektórych  miejscach  tego  amazońskiego  kontekstu  konieczne  jest  ponowne  rozpoczęcie  od  Kerygmy.

kiedy  trzeba  żyć  komunią  z  różnymi  przykładami,  które  oferują  zarówno  parafia,  jak  i  wikariat,  
a  więc  z  Kościołem  Powszechnym.

To  doświadczenie  pozwoliło  wzmocnić  owoce  Synodu  Amazonki  w  różnych  środowiskach,  w  
tym  w  zróżnicowanym  towarzyszeniu  przez  opcje  misyjne,  które  zostało  zrealizowane  z  
ludnością  tubylczą,  chłopską,  afro-potomną  i  miejską.

Jedną  z  najbardziej  znaczących  trudności  jest  rozproszenie  społeczności  i  narodów  na  
terytorium.  Zdecydowana  większość  znajduje  się  na  brzegach  rzek,  w  ich  ogromnej  wędrówce  
przez  dżungle.  Zapobiega  to  płynnemu  i  bardziej  stałemu  dialogowi,

WIKariat  APOSTOLSKI  PUERTO  LEGUÍZAMO  -  SOLANO

Poszukuje  się  podejścia  opartego  na  szacunku,  docenieniu  i  pragnieniu  spotkania  z  
odmiennymi,  tworząc  pewne  przestrzenie  żywotne  dla  społeczności,  takich  jak  Maloka

Należy  pilnie  zmotywować  inkulturowaną  liturgię  Ewangelii,  bardziej  empiryczną  i  
dynamiczną,  przede  wszystkim  po  to,  aby  ludzie  czuli,  że  aktywnie  uczestniczą  w  celebracji.
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