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Ale  troska  papież a  Franciszka  pozostał a  otwarta:  poznać  te  aspekty,  które  są  
uważ ane  za  nierozstrzygnięte  w  Aparecidzie.  Dł ugi  Kościoł a  latynoamerykańskiego  
wobec  Aparecidy.

Niniejszy  dokument  dokonuje  przeglądu  tł a  i  kontekstu  historycznego  oraz  
systematyzuje  serię  osobistych  wywiadów  z  róż nymi  odpowiednimi  aktorami,  którzy  
uczestniczyli  w  Konferencji.  Wkł ad,  który  uważ ają  za  merytoryczny  i  „dł ugi”,  
przedstawiane  są  w  odniesieniu  do  rozumienia  misji  jako  stanu  stał ego,  nawrócenia  
duszpasterskiego,  reformy  struktur  kościelnych,  klerykalizmu  i  troski  o  wspólny  dom.

W  tym  sensie  warto  przeczytać  dokument,  który  przedstawiamy  wraz  z  wyzwaniami  i  
orientacjami  duszpasterskimi  Zgromadzenia  Kościelnego  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.

Ponadto  wskazują  propozycje  postępów  w  realizacji  nierozstrzygniętych  zadań  i  
identyfikacji  nowych  wyzwań  w  obecnej  rzeczywistości,  których  nie  moż na  był o  
przewidzieć  w  wymiarze,  jaki  osiągnęł y  piętnaście  lat  temu.

Zgromadzenie  Zwyczajne  CELAM  w  maju  2019  r.,  między  innymi,  udzielił o  trzech  
mandatów  nowemu  zarządowi  pod  przewodnictwem  arcybiskupa  Trujillo,  prał ata  
Miguela  Cabrejos:  dokończenie  nowej  siedziby,  remont  i  restrukturyzację  instytucji  oraz  
zorganizowanie  VI  Konferencji  Generalnej  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  
Trwają  prace  remontowe  i  restrukturyzacyjne.  Nowa  siedziba  ma  zostać  zainaugurowana.

Jeśli  chodzi  o  projekt  VI  Konferencji  Generalnej,  podczas  tradycyjnej  wizyty  powitalnej  
nowo  wybranego  Prezydium  CELAM  u  Ojca  Świętego,  kiedy  podeszli  do  tego  tematu,  
papież   Franciszek  proroczo  zapytał ,  czy  nowa  Konferencja  Generalna  jest  konieczna,  
ponieważ   Aparecida  jeszcze  nie  był   w  peł ni  wcielony  w  Kościół   Ameryki  Łacińskiej  i  
Karaibów,  a  zwł aszcza  biorąc  pod  uwagę,  ż e  wciąż   miał   tak  wiele  do  zaoferowania  
Kościoł owi  powszechnemu.  Zamiast  tego  zaproponował   zorganizowanie  
zgromadzenia  kościelnego.  Powinno  to  gromadzić  eklezjologię  Soboru  Watykańskiego  
II  i  ł ączyć  wszystkie  powoł ania  i  stany  ż ycia  (biskupów,  duchowieństwa,  ż ycia  
zakonnego  i  świeckich),  aby  pogł ębić  Aparecidę,  zgodnie  z  doświadczeniem  Synodu  
Amazońskiego.
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Droga,  która  umoż liwił a  dotarcie  do  tej  V  Konferencji,  nie  był a  ł atwa.  W  
maju  2001  odbył o  się  Zgromadzenie  CELAM,  które  zwrócił o  uwagę  na  
wielkie  zmiany,  jakie  nastąpił y  po  IV  Konferencji  Santo  Domingo  (1992).  
Nadszedł   czas,  aby  poprosić  Papież a  o  zwoł anie  nowej  Konferencji  
Generalnej  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  Na  Zgromadzeniu  
CELAM  w  maju  2003  r.  postanowiono,  ż e  Konferencje  Episkopatów  zaczną  
angaż ować  się  w  tę  propozycję.  W  lutym  2004  roku  przewodniczący  
Konferencji  Episkopatów  zgodzili  się,  ż e  tematem  moż e  być  powoł anie  
chrześcijan  do  bycia  uczniami  Jezusa  Chrystusa  dla  ż ycia  naszych  narodów.  
Tam  ukonstytuował a  się  Centralna  Komisja,  która  miał a  pomóc  w  
przygotowaniu  V  Konferencji,  jeśli  został a  ona  ostatecznie  potwierdzona.

W  maju  2004  roku,  po  trzech  latach,  św.  Jan  Paweł   II  jasno  i  zdecydowanie  
wyraził   swoją  decyzję,  ż e  Ameryka  Łacińska  kontynuuje  swoją  tradycję  
organizowania  konferencji  generalnych.  Był a  to  bardzo  osobista  decyzja  
Papież a,  który  chciał   uszanować  historyczną  drogę  Kościoł a  
latynoamerykańskiego.  W  listopadzie  2004  r.  do  Konferencji  Episkopatów  
został   wysł any  dokument  uczestnictwa,  aby  zachęcić  do  dialogu  i  otrzymać  
propozycje.

W  tym  kontekście  7  lipca  2005  r.  Papież   Benedykt  XVI  zatwierdził   temat  V  
Konferencji,  wyraż ony  tak,  jak  go  znamy:  „Uczniowie  i  misjonarze  Jezusa  
Chrystusa,  aby  nasze  narody  miał y  w  Nim  ż ycie”.  14  października  2005  r.  
podczas  Synodu  Biskupów  Papież   przyjął   czterech  kardynał ów  
latynoamerykańskich  (Errá zuriz,  Rubiano,  Hummes  i  Bergoglio),  którzy  
wyrazili  ż yczenie,  aby  V  Konferencja  odbył a  się  nie  w  Rzymie,  ale  w  
Ameryce  Łacińskiej,  przy  udziale  Ojca  Świętego.  W  trakcie  tej  rozmowy  
papież   Benedykt  zdecydował ,  ż e  powinna  się  ona  odbyć  w  Brazylii,  obok  
Sanktuarium  w  Aparecidzie,  w  maju  2007  roku.  Dwa  miesiące  później  
wysł ał   modlitwę,  aby  modlić  się  o  V  Konferencję.

CELAM  rozpoczął   intensywną  pracę  organizując  seminaria,  konferencje,  
sympozja  i  spotkania  ze  specjalistami,  aby  współ pracować  przy  
przygotowaniu  Konferencji.  Tematyka  był a  róż norodna:  media,  
kapł aństwo,  biznes  i  polityka,  teologia  maryjna,
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zmiany  kulturowe,  kobiety,  misjologia  itp.  Był y  to  bardzo  wzbogacające  
spotkania  z  uczestnikami  z  cał ego  kontynentu,  którzy  wnieśli  swoje  róż ne  
punkty  widzenia.

3

Rozwój  Konferencji,  która  rozpoczęł a  się  13  maja  2007  r.,  zaznaczył   się  przemówieniem  
inauguracyjnym  Papież a  Benedykta  XVI,  które  poszerzył o  przestrzeń  do  dyskusji.  Tak  
bardzo,  ż e  obserwator  był   zdumiony  róż norodnością  stanowisk  i  sposobem,  w  jaki  
osiągnęli  konsensus  lub  większość.  Z  perspektywy  wiary  interesujące  jest  to,  co  delegat  
opowiada  o  tym,  co  wydarzył o  się  w  dniu  Pięćdziesiątnicy,  27  maja  2007  r.:  „wydawał o  
się,  ż e  wszystko  się  rozjaśnił o  i  róż ne  perspektywy  ustąpił y  miejsca  powszechnie  
przyjętemu  dokumentowi,  który  został   ukończone  w  ciągu  pozostał ych  trzech  dni.  Nie  
ma  wątpliwości:  Duch  Święty  dział ał   w  Aparecidzie.

Dzięki  tym  wkł adom  oraz  wkł adom  wszystkich  krajów  regionu,  w  styczniu  2007  r.  
przygotowano  Dokument  Syntetyczny.  Kardynał   Francisco  Errá zuriz  (przewodniczący  
CELAM),  prał at  Andrés  Stanovnik  (sekretarz  generalny),  prał at  Ví ctor  Manuel  Ferná ndez  
(rektor  Argentyńskiego  Uniwersytetu  Katolickiego),  o.  Sydney  Fones  (sekretarz  
pomocniczy),  prał .

Aparecida  to  takż e  wydarzenie,  które  pozwala  zrozumieć  pontyfikat  Franciszka.  Jest  to  
wkł ad  Kościoł a  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  w  Kościół   Powszechny,  chociaż   jest  to  
proces,  który  trwa  w  Zgromadzeniu  Kościelnym  i  wciąż   się  rozwija.

Ricardo  Ezzati,  abp  Santiago  Silva  Retamales,  o.  Mario  Franca  Miranda,  Consuelo  Vélez,  
o.  Francisco  Merlos  i  s.  Rosa  Moreno.

10.

11.

12.

Machine Translated by Google



III

15.

16.

13.

14.

KONTEKST  HISTORYCZNY

4

A  w  styczniu  1959  papież   św.  Jan  XXIII  ogł osił   Sobór,  którego  pomysł   został   
entuzjastycznie  przyjęty  przez  wszystkich.  Odtąd  nadzieje  koncentrował y  się  
na  wielkim  wydarzeniu  Soboru  Watykańskiego  II,  który  odbył   się  w  poł owie  
lat  sześćdziesiątych.

Jeden  fakt  wyraźnie  wył ania  się  i  pozwala  zrozumieć  misyjny  impuls  Aparecidy:  
wznowić  regionalną  odpowiedź  na  Sobór  Watykański  II  z  nadzieją  na  
odnowienie  jego  optymizmu.  W  związku  z  tym  należ y  pamiętać,  ż e  Sobór  
Watykański  II  (który  w  naszych  czasach  doprowadził   do  gł ębokiej  odnowy  
Kościoł a  poprzez  wsł uchiwanie  się  w  gł os  Ducha)  powstał   w  czasie  wielkiego  
entuzjazmu,  wielu  utopii,  w  klimacie  euforii  odczuwanej  przede  wszystkim  
przez  odbudowaną  po  II  wojnie  światowej  Europę.  Dwie  dekady,  lata  50.  i  60.,  
kiedy  narodził   się  CELAM,  był y  najbardziej  optymistyczne  w  ostatnich  
stuleciach.

W  tym  celu  istotne  jest  odzyskanie  sekwencji  wydarzeń,  które  syntetyzowaliśmy  
przez  dziesięciolecia.

Ale  jeszcze  nie  w  ciągu  „dekady  optymizmu”  zaczęł y  się  symptomy  kolejnych  
kryzysów,  które  zagraż ał yby  stosowaniu  Soboru.  Pierwszym  był   „bunt  
studencki”  w  1968  r.,  wydarzenie,  które  mocno  zamanifestował o  kryzys  
nowoczesności  i  wprawił o  w  zakł opotanie  wielu  teologów.  Bardzo  znaczącym  
zbiegiem  okoliczności  jest  to,  ż e  w  tym  samym  roku,  w  którym  Kościół   
Ameryki  Łacińskiej  spotkał   się  w  Medellin,  by  hojnie  powitać  Sobór,  Europa  
przeraż ona  kryzysem  nowoczesności  zaczęł a  szukać  bezpieczeństwa  w  
powrocie  do  schronień  instytucjonalnych,  w  ruchu  sprzecznym  z  Sobór,  który  
zaproponował   pojednanie  Kościoł a  ze  „światem  współ czesnym”.  Inteligencja  
katolicka,  a  zwł aszcza  mł odzi  studenci  uniwersyteccy,  mieli  w  Soborze  
sprzyjające  i  współ czesne  poparcie,  aby  wejść  w  ostrą  debatę  w  klasztorach,  
w  peł nej  reformie,  przeciwko  innym  mł odym  ludziom,  którzy  widzieli  w  
rewolucji  kubańskiej  drogę  dla  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaiby.

W  1952  r.  utworzono  Narodową  Konferencję  Brazylii  (CNBB).  W  1955  roku  
CELAM  powstał   w  wyniku  pierwszej  Konferencji  Generalnej  w  Rio  de  Janeiro.  
Również   w  tamtych  latach  Caritas  pojawił   się  niemal  we  wszystkich  naszych  krajach.

Historia  jest  niezbędna  do  wł aściwego  zrozumienia  wydarzeń.  Ostatnie  
pięćdziesiąt  lat,  od  konferencji  w  Rio  de  Janeiro  do  konferencji  w  Aparecidzie,  
był o  peł ne  gł ębokich  przemian.
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Waż ne  jest,  aby  pamiętać  o  tych  faktach,  aby  zrozumieć  trudności  związane  
ze  stosowaniem  Soboru,  a  takż e  drogę  Kościoł a  w  Ameryce  Łacińskiej,  która  
nie  zgadza  się  z  troskami  Rzymu,  który  ściśle  przeż ywał   napięcie  kryzysu  
kulturowego  w  Europa.  Krótki  przegląd  kolejnych  dekad  pokazuje  sekwencję  
kryzysów,  które  wywarł y  gł ęboki  wpł yw  na  motywacje  Aparecidy.

W  latach  80.  kryzys  zadł uż enia  gł ęboko  naznaczył   nasze  kraje  i  trwa  do  
dziś.  Był   to  krok  od  „kapitalizmu  produkcyjnego”  do  spekulacyjnego  
„kapitalizmu  finansowego”.

W  latach  90.  nastał a  globalizacja  pod  wodzą  neoliberalizmu,  który  
proklamował   prywatyzację,  porzucenie  „Państwa  opiekuńczego”  i  zbiorowych  
utopii,  deregulację  państwa,  rozdraż nienie  sukcesu  indywidualnej  i  
finansowej  wł adzy,  masowe  otwarcie  rynków  (z  twierdzeniem,  ż e  są  
ostatecznym  rozwiązaniem  problemów  rozwojowych),  „pojedynczą  prawdą”,  
która  odtąd  prowadził a  historię  bez  kontestacji.  My,  chrześcijanie,  nie  
potrafiliśmy  nadać  globalizacji  treści:  solidarności,  dobra  wspólnego,  troski  o  
stworzenie  itd.

Lata  70.  przyniosł y  „kryzys  naftowy”,  z  gwał townym  wzrostem  cen  i  
pojawieniem  się  zjawiska  „petrodolarów”,  które  zachodnie  banki  zasymilował y  
i  przekształ cił y  w  ł atwe  i  obfite  źródł a  kredytów  dla  krajów  rozwijających  
się.  W  sferze  instytucjonalnej  pojawił y  się  grupy  partyzanckie,  a  ekspansja  
dyktatur  wojskowych  wykorzystywał a  porwania,  tortury  i  morderstwa  jako  
zwyczajowe  praktyki.

Wydarzenia  te  miał y  wpł yw  na  cał y  świat,  ale  w  szczególności  w  Ameryce  
Łacińskiej  i  na  Karaibach,  gdzie  wzrosł a  przemoc,  bezrobocie  i  ubóstwo.  W  
tym  samym  czasie  rosł y  nierówności,  korupcja  i  handel  narkotykami,  a  
destrukcyjna  eksploatacja  zasobów  naturalnych  był a  powielana  na  szerszą  
skalę.

Na  przeł omie  lat  80.  i  90.  nastąpił   kryzys  realnych  socjalizmów,  wraz  z  
upadkiem  muru  berlińskiego  w  1989  r.,  jako  symbolu  wielkich  przemian  
politycznych  w  Europie  Wschodniej,  które  doprowadził y  do  upadku  Związku  
Radzieckiego  w  1991.

W  tym  kontekście  impasy  wywoł ane  przez  23  nie  trwał y  dł ugo,  by  się  ujawnić.wył ączna  i  skoncentrowana  globalizacja  ekonomiczna:  1.  Kryzys  
zrównoważ onego  rozwoju  ekologicznego.  2.  Wzrost  wykluczenia  i  przemocy.  
3.  Kryzys  wartości  etycznych.  4.  Utrata  toż samości  kulturowej  i  podmiotowej.  
5.  Kryzys  solidarności.
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W  ten  sposób  nowe  tysiąclecie,  które  wydawał o  się  nadejść  z  powiewami  utopii  bliskich  
realizacji,  zaczęł o  przeciwnie,  pogrąż yć  się  w  gł ębokim  kryzysie  cywilizacyjnym,  który  
gł ęboko  dotknął   wszystkie  instytucje.  Kościół ,  uśpiony  przez  ponad  dekadę,  zareagował ,  
próbując  odzyskać  oświecenie  oferowane  przez  Ducha  Świętego  na  Soborze  Watykańskim  
II.

Problemy,  z  którymi  trzeba  się  zmierzyć,  nie  był y  proste!  Kościół   latynoamerykański  i  
karaibski  wywodzi  się  z  afirmacji  „opcji  dla  ubogich”  w  Medellí n;  „opcja  preferencyjna  dla  
ubogich”  w  Puebla;  i  „opcja  preferencyjna  dla  ubogich,  która  nie  jest  ani  wykluczająca,  ani  
wykluczająca”  w  Santo  Domingo.  Opcja,  która  stopniowo  zanikał a,  jeszcze  przed  
przemówieniem  inauguracyjnym  w  Aparecida,  gdzie  papież   Benedykt  XVI  stwierdził ,  ż e  
„opcja  preferencyjna  na  rzecz  ubogich  jest  zawarta  w  wierze  chrystologicznej”.

W  takich  historycznych  ramach  odbył a  się  V  Konferencja  Aparecidy.

Ale  im  gł ębszy  kryzys,  tym  większa  szansa,  by  Ewangelia  zachował a  swoją  waż ność  
jako  owocną  propozycję  przyjęcia  wykluczonych,  braterstwa  i  kosmicznego  pojednania.  
Im  bardziej  widoczny  jest  upadek  czł owieka,  tym  bardziej  otwiera  się  droga  do  dział ania  
Boga.
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Wielkim  liniom  duszpasterskim  poprzednich  Konferencji  nadano  ciągł ość  i  twórczą  
odnowę.  Kościół   skoncentrowany  na  misji  i  ewangelizacji  kultury.  Kościół ,  który  obejmuje  
integralny,  zrównoważ ony  ekologicznie  i  społ ecznie  rozwój  czł owieka.  Kościół ,  który  
mocno  podkreśla  wartość  duszpasterstwa,  które  zakł ada  preferencyjną  opcję  na  rzecz  
ubogich,  wezwany  do  zwracania  uwagi  na  wraż liwe  sektory:  mł odzież ,  dorosł ych,  
kobiety,  dzieci,  migrantów,  chorych,  rdzennych  mieszkańców.  Kościół ,  który  myśli  o  
nowych  sposobach  uprawiania  polityki,  profesjonalizuje  ją,  dba  o  dobro  wspólne  i  dobra  
wspólne.

W  ciągu  swojej  500-letniej  historii  Kościół   latynoamerykański  wykazywał   przeobraż ającą  
sił ę  ż yciową.  Po  Soborze  Watykańskim  II  stał a  się  bardziej  zdeterminowana  w  swoim  
powoł aniu  misyjnym  wyraż onym  na  konferencjach  w  Medellin,  Puebla,  Santo  Domingo  
i  Aparecida.  Odkrycie  sł uszności  Ewangelii  Jezusa  i  sposobów  na  ponowne  spotkanie  z  
Nim  był o  podstawowym  zadaniem,  które  został o  postawione  podczas  V  Konferencji.

W  tym  sensie  wielkim  osiągnięciem  Aparecidy  jest  odzyskanie  poczucia  Kościoł a  
kontynentalnego  z  jego  wł asnymi  cechami,  nosiciela  pierwotnej  drogi  i  zdolnego  do  
wnoszenia  istotnego  wkł adu  w  Kościół   powszechny.  Poprzez  Aparecida  Kościół   Ameryki  
Łacińskiej  i  Karaibów  wznawia  swój  marsz,  potwierdzając  swoją  fizjonomię  i  specyfikę.  To  
wł aśnie  wł asne  doświadczenie  misyjne  i  duszpasterskie  dojrzewa  i  wyraż a  się  w  
Aparecida,  z  którego  stanowi  wkł ad  do  Kościoł a  powszechnego.  Duch  Święty  pokazał   
swoje  drogi,  swoje  nowe  drogi!

Aparecida  wzywa  do  kroczenia  drogą  nowego  duszpasterskiego  nawrócenia,  opartego  na  
wspólnotowym  wymiarze  wiary.  Dla  Aparecidy  pilne  jest  przezwycięż enie  intymnej  wizji  
wiary,  swoistego  szlaku  chrześcijaństwa  bez  Chrystusa,  bez  Kościoł a,  bez  wspólnoty,  
pozbawionego  pytań,  które  są  istotą  Ewangelii.  Konferencja  wprowadza  ideę

Rzeczywiście,  Aparecida  został a  przedstawiona  jako  uprzywilejowana  chwila,  godzina  
ł aski,  wielka  sposobność,  sprzyjająca  okazja  dla  Kościoł a,  aby  wysł uchał   wezwań  
Ducha  Świętego  poprzez  rzeczywistość,  która  woł a  o  owocne  zjednoczenie  z  Ewangelią  
św.  Jezusa  Chrystusa  i  nowych  form  wyrazu  kościelnego.

Machine Translated by Google
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Misją  tą  jest  przejście  do  zasadniczego  gł oszenia,  którym  jest  gł oszenie  Chrystusa,  
Pana,  który  kocha,  który  zbawia,  który  ż yje.

Misją  musi  być  komunia.  Z  kolei  wszyscy  jesteśmy  uczniami  i  musimy  ponownie  się  
uczyć,  ponownie  sł uchać  Mistrza.  Uczeń  musi  być  zaangaż owany  w  misję,  w  
spotkanie  z  Chrystusem,  które  rodzi  ż ycie,  pomaga  ż yć  lepiej.

centrum  w  Chrystusie  i  narodach,  od  Chrystusa  do  narodów.  Każ da  wspólnota  
kościelna  musi  być  potęż nym  promieniującym  ośrodkiem  Królestwa  ż ycia.

Z  tej  troski  Aparecida  wzywa  do  misji,  do  Kościoł a  na  stał e,  aby  przezwycięż yć  
więzienie  w  mał ych  grupach.  Wzywa  do  formowania  wspólnot  kościelnych  w  
stał ym  stanie  misji:  misji  odśrodkowej,  w  której  każ da  wspólnota  kościelna  musi  
być  promieniującym  ośrodkiem  ż ycia  w  Chrystusie  i  przyciągać  sił ą  mił ości.  W  
tym  celu  trzeba  szukać,  przestać  czekać,  porzucić  wygodę,  przyjąć  niepewność.  
Kościół   jest  powoł any,  aby  wejść  w  stał y  stan  misji,  przemieniając  mentalność  i  
struktury  tak,  aby  był y  rzeczywiście  misyjne.  W  tym  kontekście  z  Aparecidy  wył ania  
się  potrzeba  ratowania  duszpasterstwa  w  mał ych  i  średnich  wspólnotach,  w  których  
wierzący  mogą  poczuć  się  bliż ej  postaci  proboszcza  i  w  oparciu  o  Sł owo  Boż e  
szerzyć  i  przyczyniać  się  do  misji  ewangelizacyjnej. ,  biorąc  pod  uwagę  otaczający  
kontekst.

Aparecida  redefiniuje  figurę  Kościoł a  uczniów  misyjnych.  Misja  jest  nierozerwalnie  
związana  z  uczniostwem  i  wszyscy  musimy  być  misjonarzami.  Misjonarz  to  ktoś,  kto  
nie  idzie  we  wł asnym  imieniu,  ale  jest  posł any  przez  Kościół .

32.

33.
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a)  osobiste  spotkanie  z  Jezusem;  osobiste  doświadczenie  wiary  chrześcijańskiej;  b)  
solidna  formacja  teologiczno-doktrynalna;  a  takż e  c)  wł ączenie  we  wspólnotę,  
ż ycie  wspólnotowe  jako  miejsce  spotkań

tro  z  Jezusem  Chrystusem.

do  ucznia:  „aby  nasze  narody  miał y  w  Nim  ż ycie".  Podjęty  jest  tu  ścisł y  związek  
między  ewangelizacją  a  rozwojem  ludzkim,  integralnym  rozwojem  czł owieka.  
„Po  co"  jest  niezwykle  waż ne,  ponieważ   wskazuje  na  cel  wszystko,  zarówno  
uczniostwo,  jak  i  misję.  Oznacza  to,  ż e  wszystko,  co  robimy,  to  komunikowanie  
się  i  promowanie  „przepeł nienia”  ż ycia,  aby  ludzie  mogli  ż yć  ż yciem  godnym  
dzieci  Boż ych.  aby  pokazać,  ż e  relacja  z  Jezusem  Chrystusem  nie  czyni  nas  
mniej  szczęśliwymi,  ale  raczej  pomaga  nam  w  peł ni  się  rozwijać  i  cieszyć  się  
ż yciem.Chcemy,  aby  ludzie  ż yli  w  peł ni,  integralnie,  dlatego  ubóstwo,  ból,  
opuszczenie  rani  wszystko,  co  Kościół   czy  lub  nauczać  musi  objawiać  się  jako  
oferta,  obrona  i  promocja  godnego,  peł nego  i  szczęśliwego  ż ycia  dla  wszystkich.

Z  tego  powodu  Aparecida  jest  potwierdzeniem  Samarytanina  i  proroczego  
Kościoł a  Ameryki  Łacińskiej:  Kościoł a  wspierającego,  przyjmującego,  towarzysza  
podróż y,  orędownika  ubogich.  Opcja  preferencyjna  dla  ubogich  leż y  w  wierze  
chrystologicznej,  jest  to  opcja  samego  Boga.  Zawsze  podejmuje  obronę  
wykluczonych,  uciśnionych,  bezbronnych  i  cierpiących  niesprawiedliwość.  
Aparecida  potwierdza,  ż e  misyjne  uczniostwo  musi  nie  tylko  docierać  do  
odizolowanych  podmiotów,  ale  takż e  do  narodów,  przekształ cając  kultury,  
instytucje  i  sprzyjając  integracji  między  narodami  Ameryki  Łacińskiej.  Kościół   nie  
powinien  troszczyć  się  o  siebie,  o  swoje  utrzymanie,  ale  musi  oddać  się  na  
sł uż bę  tego  peł nego  ż ycia  dla  wszystkich.

W  tym  sensie  Aparecida  marzy  o  Kościele,  który  skł adał by  się  z  wszystkich  
uczniów,  w  nieustannym  procesie  ewangelizacji.  W  ten  sposób  akcent  kł adzie  
się  na  duchowość  misyjną,  a  zwł aszcza  na  problem  formacji  duszpasterzy.  Nowe  
uczniostwo  misyjne  musi  być  w  stanie  doświadczyć:

Aparecida  wprowadza  takż e  nowe  wyzwania,  które  muszą  być  przedmiotem  
duszpasterstwa,  w  tym  wspólną  rolę  męż czyzn  i  kobiet  jako  współ bohaterek  
zadania  ewangelizacyjnego.  Misja  musi  przeniknąć  Ewangelią  społ eczeństwa  i  
kultury  naszych  krajów.

Ale  Aparecida  nie  pozostawia  wątpliwości  co  do  celu  tego  misyjnego  nawrócenia  
i  35.

W  tamtym  czasie  nie  czuli  się  odpowiednio  zintegrowani  i  ż e  są  nie  tylko  
obiektem  troski  duszpasterskiej,  ale  takż e  odpowiedzialni  za  tę  przemianę  
Kościoł a.  Mogą  dodawać  wł asne  dary  i  historie,  aby  prawidł owo  czytać  
Ewangelię  z  kontekstu,  w  którym  się  znajdują.

34.

36.

Aparecida  wzywa  do  przyjęcia  „nowych  poddanych  Kościoł a”,  do  których  
aż   37.

38.

9
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beton  i  blisko;

W  Aparecida  wśród  jej  bohaterów  pojawił a  się  również   szersza  seria  stosunkowo  
uogólnionych  obaw,  na  które  moż na  zwrócić  uwagę:

b)  centralne  miejsce  Eucharystii,  zapewniające  wszystkim  przybycie  na  niedzielny  
bankiet;  c)  odnowienie  opcji  preferencyjnej  dla  ubogich,  czyniąc  ją  bardziej

krajów  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  Ludziom  należ y  towarzyszyć  w  wyzwaniach  
społ ecznych  i  środowiskowych,  z  jakimi  muszą  się  zmierzyć,  od  ż ycia,  które  jeszcze  
się  nie  narodził o,  po  ż ycie  o  zmierzchu,  w  tym  dary  ziemi  i  jej  bioróż norodności.

ż ycie  publiczne.

bezpośrednio  od  wiernych  ze  Sł owem  Boż ym;
a)  biblijna  animacja  wszelkiej  opieki  duszpasterskiej,  która  pozwala  na  bliż szy  kontakt;

d)  potrzeba  stylu  duszpasterskiego,  który  charakteryzuje  się  bliskością,  czyniąc  nas  
dostępnymi  i  zdolnymi  do  posł ugiwania  się  językiem,  który  jest  dziś  waż ny;  e)  

znaczenie  zreformowania  wszystkich  struktur  kościelnych  tak,  aby  był y  skutecznie  
misyjne,  eliminując  te,  które  nie  speł niają  tego  celu;  oraz  f)  zamiar  promowania  i  

towarzyszenia  zaangaż owaniu  Kościoł a  w

39.
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Chociaż   Aparecida  oznaczał a  dokończenie  skutecznego  wejścia  Kościoł a  
latynoamerykańskiego  do  Kościoł a  powszechnego,  który  dąż y  do  przywrócenia  
praktyki  pierwszych  wspólnot  chrześcijańskich,  jasne  jest,  ż e  Kościoł owi  
latynoamerykańskiemu  i  karaibskiemu  daleko  jeszcze  do  bycia,  w  większości,  Kościół   
wychodzący,  uczył em  misjonarzy,  koncepcję,  którą  papież   Franciszek  wprowadził   podczas  swojego  pontyfikatu.

DŁUGI,  TRUDNOŚCI  I
AKTUALNE  WYZWANIA

Misja  i  status  misji

W

11

W  następnych  paragrafach,  róż ne  perspektywy  są  zintegrowane  z  gł ównymi  
aspektami,  które  są  w  toku,  które  należ y  przyjąć  jako  wyzwanie  duszpasterskie.

a.  Doceniaj  obecny  świat  i  promuj  wiarę  inkulturowaną,  w  której  ludzie  
przyswajają  sobie  Ewangelię  na  swój  sposób,  idąc  o  krok  dalej,  pozwalając  
na  wyraż enie  nowych  aspektów  Ewangelii.  Nigdy  się  nie  wyczerpuje

Bracia  i  siostry,  pozostaje  uczucie,  ż e  przemówienie  Aparecidy  przeniknęł o  
do  języka  Kościoł a  latynoamerykańskiego  i  karaibskiego.  Jednak  to  samo  nie  
zawsze  dzieje  się  z  praktyką  kościelną.

Dokument  końcowy  z  Aparecidy  podniósł   kwestię  realizacji  Misji  
Kontynentalnej,  przez  niektórych  rozumianej  jako  dział anie  do  wykonania,  
bez  zakł adania  sensu  dąż enia  do  Kościoł a  w  stanie  misji,  w  społ eczeństwie,  
które  się  zmienił o.  To  już   nie  jest  czas  chrześcijaństwa,  ale  w  pluralistycznym  
społ eczeństwie.  W  tym  sensie  przywoł uje  metaforę  jednego  z  zał oż ycieli  
CELAM,  biskupa  Manuela  Larraí na,  który  powiedział ,  ż e  „nie  zmienił a  się  
ryba,  ale  zmienił a  się  woda”.

W  tym  sensie  wyzwania,  by  ż yć  w  stanie  stał ej  misji,  polegają  na  odzyskaniu  
zapał u  misyjnego  z  toż samością  ucznia,  wyraż ającą  się  m.in.  w:

Wydaje  się,  ż e  koncepcje  misji  został y  pomieszane  w  ich  wymiarze  
paradygmatycznym  i  programowym,  sprowadzając  sens  misji  kontynentalnej  
do  jednego  i  tego  samego  programu  dział ania  duszpasterskiego  na  cał ym  
kontynencie.  W  ten  sposób  zablokowana  został a  moż liwość  zrozumienia,  ż e  
rzeczywistość  każ dego  kraju  i  Kościoł a  partykularnego  jest  inna  i  ż e  każ da  
wspólnota  musi  podjąć  szczególną  drogę  duszpasterskiego  nawrócenia,  opartą  
na  teologii,  która  zakł ada  kultury  i  ich  wkł ad  w  sposób  ż ycia.  i  mów  o  Bogu  i  Jezusie  Chrystusie.

42.

43.

45.

40.

41.

44.
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pracował .

b.  Zdecydowanie  promuj  Kościół ,  który  wychodzi  na  spotkanie  z  ludźmi,  jako  
przyjaciel  i  gość,  a  nie  jako  kolonizator.  Na  tym  spotkaniu  odkrywane  są  nowe  
odpowiedzi  duszpasterskie.  c.  Bycie  obok  cierpiącego,  dzielenie  bólu  i  smutku,  

zachęcanie

W  tym  sensie  niektóre  kierownictwo  duszpasterskie  bardzo  powoli  wprowadzał o  w  
ż ycie  wielkie  przemiany,  o  które  wzywał a  V  Konferencja.  Trzeba  był o  stworzyć  
kanał y  duszpasterskiego  nawrócenia,  aby  przeniknęł y  serca.  Synodalność  wciąż   
nie  wyraż a  się  w  skutecznym  udziale  wszystkich  ochrzczonych,  świeckich  męż czyzn  
i  kobiet,  w  duszpasterskich  decyzjach  wspólnot.  Potrzebny  jest  Kościół ,  który  
wychodzi  sam  z  siebie  w  poszukiwaniu  nowych  horyzontów,  aby  przekazywać  
Ewangelię,  ale  też   jest  na  nie  otwarty.  Otwórz  drzwi,  aby  wyjść,  ale  takż e  otwórz  
drzwi,  aby  powitać  ludzi  w  ich  wielkiej  róż norodności  kulturowej,  społ ecznej  i  
ż yciowej.

oraz.  Dialog  ze  światem  polityki,  społ eczeństwa,  kultury,  firmy,

Ta  rzeczywistość  wymaga  róż nych  inicjatyw,  zgodnie  z  duszpasterską  kreatywnością  
każ dej  parafii,  diecezji  czy  Konferencji  Episkopatu.  Sugerowane  są  następujące:

wielość  znaczeń,  dlatego  konieczne  jest  odejście  od  konserwatywnych  postaw  
oporu.

W  ten  sam  sposób  pojęcie  odnowy  lub  nawrócenia  duszpasterskiego  (które  
uwzględnia  sfery  sumienia  kościelnego,  dział ania,  relacje  równości  i  wł adzy  oraz  
struktury  Kościoł a)  został o  wł ączone  do  języka  i  projektów  Kościoł a  będącego  w  
dorobku,  ale  nawrócenie  jest  dalekie  od  zakończenia.  Pozostaje  rozeznać  i  przyjąć  
implikacje,  jakie  ma  dla  ż ycia  Kościoł a.  Nie  osiągnięto  wystarczającego  przyswojenia  
i  internalizacji  orientacji  z  Aparecidy,  aby  mogł y  one  być  drogą  Kościoł a  Ameryki  
Łacińskiej  i  Karaibów.

Dianeity,  gł osząc  Dobrą  Nowinę  Jezusa  Chrystusa.
d.  Wyjdź  ze  strefy  komfortu,  aby  spotkać  ludzi  w  swoim  codziennym  ż yciu.

a.  Podejmij  wewnętrzne  wyzwanie  misyjne  w  obliczu  oporu  niektórych  duchownych,  
zakonników  i  zakonnic,  a  takż e  świeckich,  wobec  zmiany  mentalności  i  
przekształ cenia  struktur.

F.  Wejdź  w  nowe  miejsca  ewangelizacji,  na  przykł ad  w  cyfrowy  świat.

b.  Odpowiedz  na  wyzwanie  jedności  w  obliczu  pewnego  podział u  i  polaryzacji  w  
odniesieniu  do  pontyfikatu  papież a  Franciszka.  Są  tacy,  którzy  uważ ają  się  za  
otwarcie  przeciwnych  jego  nauczaniu  i  propozycjom  duszpasterskim.  inne  widoczne

ich  nadzieje  i  radości.

nawrócenie  duszpasterskie
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F.  Towarzyszyć  wspólnotom  we  wł ączaniu  wymiaru  synodalnego  do  ich  
praktyk  duszpasterskich.  Nie  wystarczy  mówić  o  synodalności,  trzeba  nią  ż yć.

d.  Generuj  nowe  języki  do  gł oszenia  Ewangelii,  które  mają  znaczenie  dla  
rozmówców  w  miejscu,  w  którym  się  znajdują.  oraz.  Aby  rozwijać  się  w  

większej  toż samości  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów,  doceniając

Innym  deficytem  Aparecidy  jest  reforma  struktur,  wyraz  duszpasterskiego  
nawrócenia,  z  którym  wciąż   trzeba  walczyć  o  wł asnych  sił ach.  Ryzyko  braku  
postępu  w  tym  kierunku  polega  na  ograniczeniu  się  do  reformy,  która  nie  
dotyka  serca,  a  jedynie  promuje  ulepszenia  lub  aktualizacje  administracyjne  i  
funkcjonalne.

róż norodność,  która  istnieje  na  kontynencie.

umysł   podejmuje  ich  inicjatywy,  ale  wykazuje  bierny  opór  wobec  
jakiejkolwiek  transformacji.  A  takż e  tych,  którzy  naprawdę  sł owem  i  
czynem  kroczą  ścież kami  wyznaczonymi  przez  jego  Magisterium.  c.  Postęp  

w  eklezjologicznym  rozumieniu  Ludu  Boż ego,  na  mocy  którego  wszyscy  ludzie  
są  równi  w  godności  ochrzczonych  i  ochrzczonych.

Reforma  struktur

Ponownie  wiadomość  został a  zainstalowana,  ale  brak  reakcji.  Struktury  
pozostają  mniej  więcej  takie  same  jak  poprzednio,  mimo  ż e  Evangelii  
Gaudium  mocno  zajęł a  się  tym  aspektem,  wznawiając  swoje  propozycje.

50.

49.
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Poniż ej  wymieniono  niektóre  sugerowane  dział ania  w  tym  obszarze:

Klerykalizm  opóźnia  procesy  i  sił ę  naszej  misji.  Jest  nadal  obecny  w  
codziennym  i  instytucjonalnym  ż yciu  Kościoł a  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  
Karaibach.  Jest  to  nieuregulowany  dł ug,  który  wyraż a  się  w  sł abo  
wykorzystanych  relacjach  wł adzy,  o  autorytarnych,  autoreferencyjnych  
cechach,  niechętnych  do  sł uchania.  Klerykalizm  utrudnia  otwarcie  się  na  
nowy  schemat  uczestnictwa,  w  którym  wszyscy  czł onkowie  Ludu  Boż ego  
rzeczywiście  uczestniczą  ze  względu  na  ich  wspólną  godność.  To  infantylizuje  
wykonywanie  posł ug  pozakapł ańskich,  tak  niezbędnych  do  gł oszenia  i  
ż ycia  Ewangelią  w  społ eczeństwie  pluralistycznym.

52.

51.

53.

14

Kościół   wychodzący.

jako  sł uż ba,  która  musi  być  wykonywana  w  sposób  wspólnotowy.
d.  Systematycznie  identyfikuj  i  wdraż aj  dział ania  mające  na  celu  przezwycięż enie  struktur  i  

praktyk  utrwalających  klerykalizm  we  wspólnotach  i  Kościele.

c.  Aby  szkolić  się  w  róż nych  obowiązkach  ministerialnych,  rozumiejąc  je

d.  Rozeznanie,  czy  obecna  struktura  każ dej  Konferencji  Episkopatu  jest  najbardziej  adekwatna  
do  wypeł nienia  jej  misji  duszpasterskiej  i  prorockiej.

kościelny.
b.  Rozeznaj  odpowiednią  wielkość  parafii,  aby  mogł y  się  organizować  i  ż yć  swoim  poczuciem  

wspólnoty  wspólnot.  Aby  społ eczności  był y  mał e  w  skali  ludzkiej.

oraz.  Kontynuuj  proces  odnowy  CELAM,  promując  większą  harmonię  Kościoł a  Ameryki  
Łacińskiej  i  Karaibów  z  wielkimi  wytycznymi  duszpasterskimi  papież a  Franciszka.

Od  impulsu  chodzenia  razem,  który  proponuje  synodalność,  musimy  iść  w  kierunku  Kościoł a  
chrzcielnego,  który  rozpoznaje  w  dział aniu  duszpasterskim  wkł ad  ochrzczonych  męż czyzn  i  
kobiet  w  budowanie  Kościoł a,  w  kluczu  sł uchania,  dialogu  i  rozeznawania.  Oto  kilka  
wskazówek,  które  warto  poczynić  w  tym  zakresie:

a.  Wzmocnij  formację  na  drodze  uczniostwa  misyjnego,  w  kluczu  świeckim,  tak  aby  z  dorosł ym  
spojrzeniem  wiary  na  spotkanie  z  Jezusem  Chrystusem  podjęli  swoją  rolę  w  Kościele.

c.  Uczyń  peryferie  środkiem,  pozostawiając  koncepcję  piramidalną,  w  tonacji

b.  Promuj  sł uchanie,  dialog,  rozeznanie  i  współ odpowiedzialność  w  wykonywaniu  animacji  i  
autorytetu,  jako  sposobu  ż ycia  uczniostwem  misyjnym.

a.  Aktywować  rady  duszpasterskie  i  gospodarcze  w  róż nych  instancjach

Klerykalizm
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Opieka  nad  „wspólnym  domem”

a.  Wł ączyć  wyzwania  związane  ze  zmianami  klimatu  
w  formację  uczniostwa  misyjnego.  b.  Wł ącz  troskę  

o  nasz  wspólny  dom  do  porządku  dziennego  dialogu  
ekumenicznego  i  międzyreligijnego.

c.  Zagł ęb  się  w  teologiczny  zakres  tej  inicjatywy  
duszpasterskiej.

d.  Przedstaw  wyzwania  wspólnego  domu  za  pomocą  
inicjatyw  gospodarek  San  Francisco  i  Santa  Clara.

Jako  sugestie  proponuje  się  następujące  inicjatywy  
promujące  opiekę  nad  wspólnym  domem:

W  Aparecida  pojawia  się  waga,  by  nie  tracić  z  pola  widzenia  poważ nej  sytuacji  
„wspólnego  domu”  zdegradowanego  pod  względem  bioróż norodności.  Proroczy  
nacisk  ze  strony  licznych  biskupów  brazylijskich  umoż liwił   obserwowanie  
rzeczywistości,  która  charakteryzuje  się  takż e  naduż yciami  oraz  społ ecznym  i  
strukturalnym  wykluczeniem  na  obszarach  wiejskich  i  miejskich,  przeciwko  
ubogim  robotnikom,  chł opom  i  rdzennej  ludności.  Wszystko  to  stawia  na  
porządku  dziennym  potrzebę  odnowienia  dział ań  ewangelizacyjnych  Kościoł a  
Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  na  tych  obszarach.  To  spojrzenie,  które  narodził o  
się  w  kontekście  Amazonii,  pociągał o  za  sobą  przebudzenie  cał ego  Kościoł a  
w  kierunku  integralnej  ekologii.  Zagroż ona  jest  przestrzeń  powstania,  utrzymania  
i  promocji  ż ycia.  Chociaż   są  znaczące  postępy,  samo  w  sobie  będzie  to  
nierozstrzygnięte  wyzwanie  duszpasterskie  przez  dł ugi  czas.  Apare  cida  
otworzył a  i  nadal  mobilizuje  owocny  interdyscyplinarny  dialog  między  teologią,  
duchowością  i  nauką  wokół   środowiska  a  naszą  misją  w  trosce  o  nasz  wspólny  
dom.  Ta  orientacja  duszpasterska  został a  wzmocniona  przez  encyklikę  Laudato  
sí   i  adhortację  apostolską  Que  rida  Amazonia  „podaną  przez  papież a  Franciszka”  
oraz  pojawienie  się  pierwotnej  struktury  Konferencji  Kościoł a  w  Amazonii.
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59.

57.

58.

56.

„NOWE  RZECZY”
POJAWIAŁY  SIĘ  PO  WYJAŚNIENIU

Antropologia

Konferencja  Aparecida  odbył a  się  w  2007  roku;  Dla  niej  nie  moż na  był o  
przewidzieć  wszystkich  zmian,  jakie  zajdą  w  rzeczywistości  latynoamerykańskiej  
i  światowej.  Niektóre  z  tych  „nowych  wyzwań”  został y  zidentyfikowane  w  trakcie  
wciąż   otwartego  procesu  Zgromadzenia  Kościelnego  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.
Obecnie  są  więc  kwestią  rozeznania  i  poszukiwania  duszpasterskich  odpowiedzi.  
Zidentyfikowaliśmy  następujące  tematy:

Jednym  ze  skutków  pandemii  był o  zwiększenie  indywidualizmu,  skupienie  się  
na  wł asnym  bezpieczeństwie  i  potrzebach,  narastanie  lęku  i  nieufności  wobec  
innych.  Zamknięcie  w  mał ym  świecie  wzmocnił o  kwestionowanie  państwa,  
osł abienie  sieci  wsparcia  iw  wielu  przypadkach  utratę  solidarności.  Konieczne  
będzie  rozwijanie  inicjatyw  duszpasterskich,  aby  odwrócić  tę  sytuację  i  wzmocnić  
podejmowane  wysił ki.

W  społ eczeństwie  zachodzi  zmiana  w  koncepcji  podstawowej  toż samości  
czł owieka,  którą  należ y  zrozumieć,  aby  dać  adekwatną  odpowiedź  
duszpasterską.  Pojawił a  się  idea  jednostki,  która  zaczyna  się  od  samooceny  
wł asnej  toż samości  i  odpowiada  subiektywnym  tendencjom  każ dego  z  nich.  
Modyfikuje  to  w  istotny  sposób  więzy  i  sposób  pojmowania  ż ycia,  umieszczając  
je  poza  Bogiem  i  transcendencją.  Oznacza  to,  ż e  toż samość  istoty  ludzkiej  nie  
musiał aby  już   przekraczać  samej  siebie.  Jest  to  gł ęboka  zmiana,  którą  należ y  
rozeznać,  aby  dać  zrozumiał ą  odpowiedź  dzisiejszemu  społ eczeństwu.

Przejście  od  dehumanizacji  do  transhumanizmu,  niewyobraż alne  piętnaście  lat  
temu,  ale  teraz  rzeczywistość.  Zanik  tego,  co  to  znaczy  być  pracownikiem,  
pracownikiem  w  świecie,  który  coraz  bardziej  chce  się  obejść  bez  ludzkiej  pracy.  
Transhumanizm  przechodzi  od  pracy  ludzkiej  do  robotów,  które  nie  mają  
związków  zawodowych,  które  nie  potrzebują  świadczeń  socjalnych.  W  logice  
maksymalizacji  zysku  atrakcyjniejsze  jest  przygotowanie  robota  niż   zatrudnienie  
pracownika,  który  pod  koniec  aktywnego  ż ycia  zawodowego  będzie  musiał   
pł acić  mu  emeryturę  i  dbać  o  podstawowe  potrzeby.
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Pilna  jest  odpowiedź  na  wyzwanie  poszanowania  godności  kobiet.  To  woł anie,  które  
wznosi  się  do  nieba,  ż e  kobiety  uczestniczą  w  bardziej  widoczny  sposób  iw  
przestrzeniach  decyzyjnych.  Jest  to  prawo  wynikające  z  daru  chrztu  otrzymanego  w  
samym  Kościele.

Kościół   nie  jest  wiarygodny,  jeśli  nie  kieruje  w  odpowiedni  sposób  sposobem  
konfrontacji  z  naduż yciami.  Z  tego  samego  powodu  konieczne  jest  dostosowanie  procedur

W  świecie,  który  ponownie  popada  w  pokusę  wojny  i  przemocy,  jako  „uprawnionych”  
środków  sprawowania  lub  zdobywania  wł adzy,  Kościół   musi  aktywnie  dział ać  w  
poszukiwaniu  pokoju  i  sprawiedliwości.  Bądź  świadomy,  ż e  Bóg  ma  naszą  inteligencję  
i  nasze  ręce,  aby  interweniować  w  obecnej  rzeczywistości  i  doskonał ej  kreacji.

Papież   Franciszek  poł oż ył   szczególny  nacisk  na  synodalność,  jako  wł aściwą  
metodę  eklezjologii  Ludu  Boż ego,  stanowiąc  dla  niej  waż ne  wyzwanie.  Silnie  
wył ania  się  potrzeba  doświadczenia  równej  godności  wszystkich  ochrzczonych  w  
ż yciu  duszpasterskim.  Musi  się  to  wyraż ać  zarówno  w  strukturach  kościelnych,  jak  
iw  dział aniach  duszpasterskich.  W  tym  sensie  nowa  konstytucja  Præedicate  
Evangelium  dostarcza  bardzo  jasnych  wskazówek.

Społ eczeństwo  globalne  nie  moż e  być  dł uż ej  rozumiane  jako  będące  w  stanie  
chrześcijaństwa.  Ewangelia  nie  jest  znana  wielu  ludziom.  Konieczne  jest,  aby  ze  
wspólnot,  synodycznie,  ich  czł onkowie  nawiązali  dialog  z  róż nymi  przestrzeniami  
społ eczeństwa  jako  uczniowie  misjonarze.

W  ż yciu  duchowym  pojawiają  się  „tendencje  prywatyzacyjne”  religijności,  
zaciemniające  społ eczny  wymiar  wiary.  Trzeba  pamiętać,  ż e  dorosł a  wiara  karmi  
dział anie  modlitwą  i  unika  pokusy  mitycznej  i  magicznej  mentalności  boskiego  
dział ania.

Ból  spowodowany  naduż yciami  wł adzy,  sumienia  i  seksualności  w  Kościele,  
które  są  dział aniami  niezgodnymi  z  poszanowaniem  godności  osoby  
ludzkiej,  powoduje  w  konsekwencji  kwestionowanie,  wyobcowanie  i  utratę  
legitymizacji  Kościoł a. .  Sytuacje  tego  typu  zmniejszają  również   wysił ki  
ewangelizacyjne,  sprawiają,  ż e  duszpasterze  czują  się  bardziej  wraż liwi  i  
mają  zmniejszoną  zdolność  do  wyraż ania  gł osu  Kościoł a  w  obliczu  
róż norodności  problemów  politycznych,  społ ecznych  i  ekonomicznych,  
które  dotykają  szczególnie  ubogich.  wraż liwy.

61.

62.

66.

65.

60.

64.

63.
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Synodalność

Kościelne  naduż ycia  wł adzy,  sumienia  i  seksualności

Udział   kobiet  w  Kościele
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Dyskusja  na  temat  kwestii  pł ci  i  towarzyszenia  populacji  LGTBIQ+,  z  
uwzględnieniem  postępów,  jakie  w  tym  zakresie  pokazuje  nauka  i  oczywiście  
mił osierdzia  Jezusa.

Nowe  peryferia  geograficzne  i  egzystencjalne:  ludzie  śpiący  na  ulicy,  narkomani,  
handel  narkotykami  i  korupcja,  handel  ludźmi.  Wzrosł y  „resztki  i  artykuł y  
jednorazowego  uż ytku”.

Ruchy  ludowe  jako  podmioty  zmian  społ ecznych,  powstrzymywania  i  
reprezentowania  szerokich  sektorów,  które  nie  są  brane  pod  uwagę  przez  partie  
polityczne  lub  tradycyjne  związki.  Papież   Franciszek  nalegał ,  aby  towarzyszył   
im  w  poszukiwaniach  ziemi,  dachu  i  pracy.

Nowa  dynamika  rzeczywistości  rodzinnej,  która  skł ania  do  refleksji  nad  
odpowiedzią  duszpasterską.

Należ y  ocenić  potrzebę  generowania  obrzędów  liturgicznych  typowych  dla  
kultury  latynoamerykańskiej  i  karaibskiej,  jak  np.  rozwijany  dla  obrządku  
amazońskiego.

do  wymogów  prawdy  i  przejrzystości,  a  takż e  towarzyszenia  i  zadośćuczynienia  
ofiarom.

18

Wśród  realiów  naszego  kontynentu  należ y  podkreślić  obecność  ludów  
tubylczych  i  afro-potomnych.  Silnie  wył ania  się  potrzeba  zapewnienia  
odpowiedniego  kanał u  dla  rozpoczynającej  się  opieki  tubylczej  i  afro.

„Księż a  ż onaci”,  którzy  proszą  o  bardziej  aktywne  uczestnictwo  w  Kościele.  
Obecnie  znaczna  ich  liczba  jest  zorganizowana  i  chce  odgrywać  bardziej  
konkretną  rolę,  przyczyniając  się  do  ich  formacji  i  powoł ania  duszpasterskiego.

Witamy  w  róż norodności

Realia  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów

Okoł o  80%  ludzi  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  mieszka  w  miastach  powyż ej  50  
000  mieszkańców  (Program  Ochrony  Środowiska  –  ONZ,  2022).  W  duż ej  mierze  nasze  
dział ania  ewangelizacyjne  kontynuują  wiejskie  struktury  i  metodologie,  które  nie  
uwzględniają  zachodzących  przeobraż eń.  Przykł adem  moż e  być  to,  ż e  wiele  
uż ytych  metafor  i  symboliki  odnosi  się  do  rzeczywistości  wiejskiej,  odległ ej  od  języka  
miejskiego.
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Ekologia

polityka  i  ekonomia
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Pogorszenie  jakości  ż ycia  oraz  wzrost  poziomu  nierówności  i  ubóstwa,  
wzmocniony  po  pandemicznym  kryzysie  gospodarczym.  To  pogł ębia  problem  
bycia  kontynentem  o  chrześcijańskich  korzeniach,  a  jednocześnie  najbardziej  
nierównym  na  świecie.

Troska  o  opiekę  nad  wspólnym  domem  zaczęł a  się  w  Aparecidzie  i  nabierał a  
coraz  większej  sił y.  Pontyfikat  Papież a  Franciszka  oferuje  globalną  perspektywę  
w  encyklikach  Laudato  sí   i  Fratelli  Tutti.  To  religijne  spojrzenie  wczuwa  się  w  
niepokój  międzynarodowej  sfery  politycznej,  co  widać  m.in.  w  raportach  ONZ.

W  wielu  krajach  widoczna  jest  polaryzacja  i  brak  dialogu,  sł abnąca  demokracja,  
rosnący  populizm  i  tendencje  totalitarne.

Wzrost  zjawiska  migracyjnego  na  poziomie  latynoamerykańskim,  które  w  Apa  
recida  postrzegano  gł ównie  z  perspektywy  imigracji  do  Stanów  Zjednoczonych,  
ma  obecnie  przesunięcia  na  cał ym  kontynencie,  wyraż ające  się  w  przepł ywach  
migracyjnych,  które  generują  wyzwania  społ eczne  i  duszpasterskie  w  prawie  
wszystkich  krajach.

78.

75.

77.

76.
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Nauka,  technologia,  komunikacja  i  informacja  globalna

Dialog  ekumeniczny  i  międzyreligijny

20

odczł owieczyć  ją.  Zbieg  biotechnologii,  nanotechnologii  i  neuronauki,  
informatyki  i  robotyki  tworzy  przestrzeń,  w  której  praca  ludzka  staje  się  coraz  
mniej  istotna.  Jednym  z  przejawów  powyż szego  jest  przyspieszenie  pracy  
zdalnej  i  komunikacji  telematycznej  w  kontekście  COVID-19.  Stanowi  to  wyzwanie  
dla  edukacji,  kwalifikacji  pracowników  i  nowej  organizacji  pracy  ludzkiej,  a  
takż e  innych  polityk  publicznych.  Brak  stawienia  czoł a  temu  wyzwaniu  w  
odpowiednim  czasie  moż e  prowadzić  do  kryzysów  społ ecznych  o  
nieprzewidzianych  konsekwencjach.

publiczne,  są  kluczem  do  dzisiejszego  świata,  który  w  2007  roku  był   w  
początkach.  Obecnie  umysł   to  nowy  sposób  dzielenia  się  informacjami.  Pojęcie  
mediów  został o  zastąpione  przez  te  sieci.  Każ da  osoba  ma  zdolność  
wywierania  masowego  wpł ywu  na  innych  na  lepsze  i  na  gorsze.  
Rozpowszechnianie  informacji  nie  jest  już   przywilejem  lub  monopolem  
niektórych,  ale  często  dostęp  do  informacji  ma  związek  z  prostymi  obywatelami,  
którzy  mają  telefon  komórkowy  lub  telefon  komórkowy,  a  tym  samym  mają  
prawo  do  rozpowszechniania,  wirusowania  i  rozpowszechniania  informacji.

W  duchu  podkreślenia  znaczenia  wkł adu  innych  tradycji  religijnych  w  
konferencję  w  Aparecidzie,  dodano  dialog  międzyreligijny.  Przed  deklaracją  
soborową  Nostra  Ætate  nie  był o  dialogu  z  religiami  niechrześcijańskimi.  Dziś  
się  pogł ębia.  A  region  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  jest  „strefą  międzyreligijnego  
współ istnienia”,  w  której  nie  ma  starć  ani  napięć,  które  powodują  przemoc  
między  religiami.  To  osobliwość,  którą  należ y  zachować  i  promować.

Technizacja  i  cyfryzacja  w  środowisku  biznesowym  zagraż a  79.

Innym  wyrazem  powyż szego  jest  wpł yw  na  codzienne  ż ycie,  zdrowie  i  
świadomość  ludzi.  W  dzisiejszym  społ eczeństwie  ludzie  są  coraz  częściej  
obserwowani  i  świadomie  wywierani  na  nich  wpł yw.

Powstanie  sieci  społ ecznościowych  i  wł adza  mediów  nad  opinią  81.

80.

82.
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83.

84.

ZAPROSZENIE

Dziękuję

Piętnaście  lat  po  jej  zakończeniu  V  Konferencja  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  
nadal  jest  latarnią  morską,  która  oświetla  duszpasterskie  opcje  Kościoł a,  który  
pielgrzymuje  na  tej  ziemi.  Duch  Święty  przynagla  nas  do  dalszego  pogł ębiania  tych  
ścież ek  i  podejmowania  nowych  wyzwań.  Ponowna  lektura  Dokumentu  Końcowego  z  
Aparecidy  w  przemyślany  sposób  w  świetle  wskazań  duszpasterskich  Zgromadzenia  
Kościoł a  jest  zachętą  do  odnowienia  naszej  odpowiedzi  jako  uczniów-misjonarzy.

Dziękujemy  Bogu,  ponieważ   jako  Dobry  Pasterz  prowadzi  nas  i  prowadzi  w  tym  czasie  
historii.  Chcemy,  aby  nasze  duszpasterskie  i  wspólnotowe  nawrócenie  bardziej  zjednoczył o  
nas  z  Nim  iz  naszymi  braćmi,  aby  nasze  narody  miał y  peł ne  ż ycie.  Niech  Maryja  
towarzyszy  nam  swoją  matczyną  mił ością.

W  celu  przygotowania  tego  dokumentu  prezydencja  CELAM  zwrócił a  się  do  Centrum  
Zarządzania  Wiedzą  o  przygotowanie  i  przeanalizowanie  niezbędnego  materiał u,  a  
takż e  zredagowanie  tekstu.  W  tym  celu  poproszono  o  świadectwa  róż nych  osób,  które  
w  większości  uczestniczył y  w  V  Konferencji  Generalnej  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  
Karaibów.  Są  to  kardynał owie,  biskupi,  teologowie,  świeccy,  świeccy  i  dwaj  goście  
specjalni  –  jeden  Żyd  i  jeden  protestant,  którzy  byli  obserwatorami  z  innych  kościoł ów.  
Krzesł o  dziękuje  za  cenny  wkł ad  następujących  braci:  Pedro  Barreto,  Maricarmen  
Bracamontes,  Agenor  Brighenti,  Marcos  Casco,  Claudio  Epelman,  Pilar  Escude  ro,  Ví ctor  
Manuel  Ferná ndez,  Carlos  Marí a  Galli,  Jorge  Eduardo  Lozano,  Jaime  Mancera,  Andrés  
Stanovnik,  Oscar  Andres  Rodriguez,  Harold  Segura,  Birgit  Weiler.  Wszystkim  tym  osobom  
prezydencja  CELAM  wyraż a  swoją  największą  wdzięczność.
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