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2.

1.  Kiedy  Papież  Franciszek  w  swoim  przesłaniu  wideo  z  24  stycznia  2021  r.  zwołał  
nas,  abyśmy  rozpoczęli  podróż  w  kierunku  Pierwszego  Zgromadzenia  
Kościelnego  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów,  zaprosił  nas  wszystkich  do  
pełnego  uczestnictwa  w  tym  nowym  doświadczeniu,  krocząc  razem  jako  
Lud.  Boga.  Po  raz  pierwszy  zorganizowaliśmy  Zgromadzenie  Kościelne  —  
a  nie  tylko  Zgromadzenie  Episkopatu  —  w  naszym  Kościele,  w  tym  regionie.  
W  tym  doświadczamy  nowości  Ducha,  który  nas  zaskakuje  i  prowadzi  nas  
nowymi  drogami  nawrócenia  i  odnowy  osobistej,  wspólnotowej  i  
instytucjonalnej.  Wiele  osób,  mężczyzn  i  kobiet  w  różnym  wieku  iz  różnych  
powołań  i  posług  w  naszym  Kościele,  uczestniczyło  z  wielkim  
zainteresowaniem,  radością,  oddaniem  i  zaangażowaniem  poprzez  różne  
formy  procesu  słuchania.  Dla  wielu  było  to  satysfakcjonujące  doświadczenie  
wspólne  rozeznawanie,  słuchanie  siebie  nawzajem  i  wspólne  słuchanie  
Ducha.  Przeżywamy  kairos,  czas  łaski,  którą  Bóg  nam  daje,  abyśmy  odnowili  
naszą  miłość  do  Jezusa  i  pragnienie  wierniejszego  naśladowania  Go,  aby  z  
radością  głosić  Ewangelię  Królestwa  Bożego,  które  już  jest  pośród  nas.  
Duch  Jezusa  działa  silnie  w  naszym  Kościele  latynoamerykańskim  i  
karaibskim,  tworząc  coś  nowego,  co  już  się  pojawia.

Ten  dokument  do  rozeznania  wspólnotowego  został  opracowany  na  
podstawie  wielorakiego  wkładu  Ludu  Bożego  w  proces  słuchania.  Aktywny  
udział  tak  wielu  ludzi  był  łaską,  mocnym  doświadczeniem  synodalności.  
Zachęcamy  do  lektury  Dokumentu  powoli,  w  postawie  modlitewnej  i  
rozeznającej,  to  znaczy  dając  przestrzeń,  aby  Bóg  przemówił  do  nas  poprzez  
jego  listy.  Pytania,  które  pojawiają  się  w  tekście,  zachęcają  nas  do  
kontemplacji  różnych  aspektów  związanych  z  każdym  z  głównych  tematów,  
do  refleksji  nad  nimi,  gdy  idziemy  razem  jako  „pielgrzymi  zakochani  w  
Ewangelii,  otwarci  na  niespodzianki  Ducha”1 .

Dokument  do  rozeznania  wspólnoty
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1  FRANCISZEK.  Homilia  podczas  Mszy  Świętej  na  otwarcie  Synodu  Biskupów,  10  października
z  2021  roku.
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4.  Dziewica  z  Guadalupe  jest  pierwszą  uczennicą  ewangelizacyjną  i  misyjną  tego  
kontynentu.  Znamienne,  że  ukazała  się  Juanowi  Diego,  przedstawicielowi  
ludów  pierwotnych  i  ubogich,  mężczyzn  i  kobiet  różnych  języków  i  kultur.  
To  nie  przypadek,  że  Dziewica  z  Guadalupe  czyni  Juana  Diego  ambasadorem  
swojego  orędzia  nawrócenia  do  Ewangelii  i  odnowy  wiary,  które  wypływa  
ze  spotkania  z  Jezusem  Chrystusem  i  Jego  Dobrą  Nowiną,  ponieważ  
„brunetka  z  Tepeyac”  —  jak  jest  zwany  także  wie  —  jest  znakiem  pojednania  
i  międzykulturowości,  który  zachęca  nas  do  splotu  między  sobą,  osobami,  
wspólnotami  i  narodami  z  różnych  kultur  i  kontekstów  życia,  relacji,  w  
których  rozpoznajemy  i  przyjmujemy  się  nawzajem  z  miłością,  jako  bracia  i  
siostry  w  Chrystusie,  pomagając  sobie  nawzajem  we  wzrastaniu  w  
człowieczeństwie  i  solidarności  oraz  w  trosce  o  życie,  zwłaszcza  najsłabszych.

5.

naria  jest  już  ważną  i  integralną  częścią  Synodu  ze  względu  na  cel  wyrażony  
w  jego  tytule,  który  dotyczy  Kościoła  powszechnego:  „Dla

3.  Pierwsze  Zgromadzenie  Kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  odbywa  się  w  
horyzoncie  500.  rocznicy  wydarzenia  z  Guadalupe  (2031)  i  2000.  rocznicy  
naszego  odkupienia  przez  śmierć  na  krzyżu  i  Zmartwychwstanie  Jezusa  
Chrystusa  (2033). ),  data,  która  przypomina  nam  fakty  założycielskie  naszej  
wiary  chrześcijańskiej.

6.  Pierwsze  Zgromadzenie  Kościelne  odbywa  się  z  kolei  na  horyzoncie  drogi  
synodalnej  do  XVI  Zwyczajnego  Zgromadzenia  Ogólnego,  które  ma  się  
odbyć  w  październiku  2023  r.  w  Rzymie.  Papież  Franciszek  uważa,  że  faza  
aktywnego  uczestnictwa  Ludu  Bożego  na  drodze  do  tego  Zgromadzenia  Ogólnego  Ordi

Idąc  w  kierunku  2000  lat  naszego  odkupienia  w  Jezusie  Chrystusie,  pamiętajmy,  
że  centrum  i  istotą  naszej  wiary  jest  to,  że  Bóg  „objawił  swoją  ogromną  miłość  
w  Chrystusie,  który  umarł  i  zmartwychwstał” (EG  11).  W  Zmartwychwstaniu  
Jezusa  Bóg  odtwarza  i  odnawia  całe  stworzenie.  Jako  uczniowie  misjonarze  
jesteśmy  wezwani  do  dawania  świadectwa  o  nowym  życiu  w  Chrystusie,  które  
otrzymaliśmy  jako  dar  od  Boga  i  które  jednocześnie  zobowiązuje  nas  do  
dzielenia  się  nim  z  naszymi  braćmi  i  siostrami.  Zmartwychwstały  Chrystus  idzie  
ze  swoim  ludem  i  jest  „stałym  źródłem  nowości” (EG  11).  Ta  prawda  chce  być  
przyjęta  ze  zdumieniem  i  otwartością  przez  Kościół,  który  wszyscy  tworzymy.

Pierwsze  zgromadzenie  kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów
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Kościół  synodalny:  komunia,  uczestnictwo  i  misja”.  Istotnie,  Dokument  
Przygotowawczy  do  Synodu  stwierdza,  że  „podążając  razem  i  wspólnie  
rozważając  przebytą  drogę,  Kościół  będzie  mógł  nauczyć  się  z  tego,  czego  
doświadczy,  jakie  są  procesy,  które  mogą  mu  pomóc  żyć  w  komunii,  
realizować  uczestnictwo  i  otwartość  na  misję”2 .  Z  tego  powodu  zarówno  
Papież  Franciszek,  jak  i  Sekretariat  Generalny  Synodu  Biskupów  są  bardzo  
zainteresowani  wysłuchaniem  doświadczeń  i  lekcji  wyciągniętych  z  rozwoju  
Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego  oraz  procesu  słuchania  przed  jego  
realizacją.  Wnosimy  coś  nowego  do  Kościoła  powszechnego,  organizując  po  
raz  pierwszy  Zgromadzenie  kościelne,  w  którym  aktywnie  uczestniczą  różne  
środowiska  Ludu  Bożego.

7.  Na  tym  Pierwszym  Zgromadzeniu  Kościelnym  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów,  
które  odbywa  się  14  lat  po  Aparecidzie,  zgromadziliśmy  się  synodycznie  jako  
uczniowie  misjonarzy.  Pragniemy  przypomnieć  wkład  teologiczny  i  
duszpasterski  V  Konferencji  Generalnej  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  
Karaibów  w  Aparecida.  Pragniemy  wspólnie  rozeznać  wolę  Boga  ze  swoim  
Kościołem  w  tym  regionie,  na  horyzoncie  dwóch  znaczących  dat  2031  i  2033,  
aby  sformułować  priorytetowe  wytyczne  duszpasterskie,  które  będą  ożywiać  
naszą  wspólną  drogę  na  najbliższe  lata.  Kontemplując  naszą  rzeczywistość,  
z  jej  wyzwaniami  i  możliwościami,  potwierdzamy  nasze  duszpasterskie  
zaangażowanie,  aby  w  Jezusie  Chrystusie  nasze  narody  miały  pełne  życie  (por.  J  10,10).

8.  Kościół  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  przebył  w  ostatnich  dziesięcioleciach  
długą  drogę,  która  sprzyjała  rosnącej  synodalności,  której  wciąż  się  uczymy  
i  rozwijamy.  Zwiedzając  konferencje  generalne  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  
i  Karaibów,  z  Rio  de  Janeiro  (1955),  przechodząc  przez  Medellín  (1968),  
Puebla  (1979),  Santo  Domingo  (1992)  i  Aparecida  (2007),  można  ją  zobaczyć  
że  Kościół  w  tym  regionie  był  i  nadal  jest  pionierem  w  wielu  dziedzinach  
recepcji  Soboru  Watykańskiego  II.  To,  co  nowe  ze  strony  Kościoła  w  Ameryce  
Łacińskiej  i  na  Karaibach  w  przyjmowaniu  koncepcji  i  centralnych  kierunków  
Vaticanum  II  wyraża  się  również  w  różnych  kategoriach,  takich  jak  „nowa  
ewangelizacja”  i

2 Sekretariat  Generalny  Synodu  Biskupów.  Dokument  przygotowawczy  XVI  Zwyczajne  Zgromadzenie  Ogólne  
Synodu  Biskupów,  1.

Dokument  do  rozeznania  wspólnoty
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„duszpasterskie  nawrócenie”  ku  nowym  sposobom  rozumienia  i  sprawowania  opieki  
duszpasterskiej  w  bardzo  różnych  kontekstach  oraz  tworzenia  nowych  organizacji  
kościelnych,  które  ułatwiają  i  promują  coraz  bardziej  ugruntowaną  synodalność  w  naszym  Kościele.

Pytanie  do  refleksji:

•  Jaki  rezonans  wywołują  w  nas  te  słowa  i  co  nas  inspiruje  w  związku  z  naszym  
powołaniem  do  bycia  uczniami-misjonarzami  wychodzącymi  z  duchem  synodalnym?

9.  Od  Medellín  i  Puebla  preferencyjna  opcja  na  rzecz  ubogich  była  centralną  
cechą  Kościoła  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach.  Aby  iść  razem  w  
wierze,  musimy  włączyć  do  komunii  Ludu  Bożego  miliony  ubogich  
mężczyzn  i  kobiet  na  kontynencie.  W  związku  z  tym  Aparecida  mówi  
nam,  że  „to  samo  przylgnięcie  do  Jezusa  Chrystusa  czyni  nas  przyjaciółmi  
ubogich  i  solidarnymi  z  ich  przeznaczeniem” (DAp  257),  zasadniczą  i  
zasadniczą  cechą  Kościoła  prawdziwie  synodalnego.  Podobnie  Apa  recida  
zwróciła  uwagę  na  Amazonię  i  potrzebę  promowania  na  tym  terenie  
wspólnej  opieki  duszpasterskiej.  Tym  samym  w  pewnym  sensie  utorował  
drogę  Synodowi  Amazońskiemu  (2019),  który  w  fazie  przygotowawczej,  
z  szerokim  słuchaniem  na  terenach  amazońskich,  oraz  w  fazie  
posynodalnej  jest  uprzywilejowanym  wyrazem  synodalności  i  był  źródłem  
inspiracji  dla  tego  zgromadzenia  kościelnego  i  jego  procesu  słuchania.  
Bardzo  ważnym  owocem  Synodu  Amazońskiego  była  konstytucja  
Konferencji  Eklezjalnej  Amazonii  (CEAMA),  bezprecedensowego  ciała  
kościelnego  w  Kościele  powszechnym,  urodzonego  w  czerwcu  2020  
roku,  a  które  17  października  2021  roku  zostało  kanonicznie  erygowane  
przez  Papieża.  Franciszka.  Powstaje  z  pionierskiego  dzieła,  którego  lekcje  
i  owoce  Kościół  amazoński  i  latynoamerykański  oferuje  z  terytorium  
Amazonii  Kościołowi  powszechnemu.  Obecna  odnowa  i  restrukturyzacja  
Rady  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  (CE  LAM)  wyraża  silne  
zaangażowanie  tego  ważnego  ciała  biskupiego  w  synodalność,  ponieważ  
wraz  z  restrukturyzacją  kładzione  są  fundamenty  pod  Kościół  synodalny  
w  regionie.  Warto  również  wspomnieć,  że  Konfederacja  Zakonników  i  
Zakonników  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  (CLAR)  od  dawna  przyczynia  
się  do  kształtowania  rosnącej  mentalności  i  praktyki  synodalności  w  
naszym  Kościele,  a  także  Caritas  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  między  innymi  ciała  kościelne  w  regionie.
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2.  Zgromadzenie  kościelne  w  
duchu  Aparecidy
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12.  Opierając  się  na  tym  podstawowym  fakcie,  Aparecida  ukazuje  najistotniejsze  cechy  
uczniostwa:  jego  początek  tkwi  w  wezwaniu  Jezusa;  odpowiedź  ucznia  świadczy  o  
jego  wolności;  pójście  „za  Nim”  przejawia  dynamizm;  a  współistnienie  wiąże  się  z  
relacją  z  Chrystusem,  powodując  proces  nawrócenia  i  zerwania  z  „tym  pierwszym”.  
Konsekwencje  tego  naśladowania  przekładają  się  na  życie  „dostosowane”  do  życia  
Jezusa,  do  granic  dzielenia  swojego  losu  na  krzyżu  i  misji  oddania  się  innym.

13.  Aparecida  prowokuje  Kościół  do  życia  autentycznym  „duszpasterskim  nawróceniem”

10.  Pod  hasłem  „Wszyscy  jesteśmy  wyjeżdżającymi  uczniami-misjonarzami”,  świeckimi  
mężczyznami  i  kobietami,  zakonnikami  i  zakonnicami,  księżmi  i  biskupami,  
pragniemy  nadać  nowy  impuls  procesowi  uczniowskiemu  i  misyjnemu  
zaproponowanemu  przez  V  Konferencję  Generalną  Ameryki  Łacińskiej  i  Biskupi  
karaibscy  w  Aparecidzie,  opierając  się  na  odnowionej  lekturze  znaków  czasu,  
zawsze  ze  spojrzeniem  wiary  „karmionej  światłem  i  mocą  Ducha  Świętego” (EG  50)  
i  zgodnie  z  Magisterium  Papieża  Franciszka,  zwłaszcza  goszczący  Evangelii  
Gaudium,  Laudato  Si',  Querida  Amazonia  i  Fratelli  Tutti.

11.  Istotnym  wkładem  Aparecidy  było  podkreślenie  tożsamości  ucznia  i  misyjnego  
ochrzczonych,  podkreślając,  że  „wydarzenie  Chrystusa  jest  [...]  początkiem  tego  
nowego  podmiotu,  który  pojawia  się  w  historii  i  którego  nazywamy  uczniem” (DAp  
243),  ukazując,  że  uczniostwo  jest  owocem  spotkania  z  Jezusem,  jest  odpowiedzią  
na  daną  miłość  i  początkiem  wszelkiego  życia  autentycznie  chrześcijańskiego,  to  
znaczy  w  pełni  ludzkiego,  a  zatem  z  jasnym  horyzontem  eschatologicznym  (por.  
DAp  243) .

(DAp  366),  aby  przemyśleć  nowe  okoliczności  Ameryki  Łacińskiej  i  świata  „od  
osobistego  i  wspólnotowego  spotkania  z  Jezusem  Chrystusem” (DAp  11).
I  ta  droga  duszpasterskiego  nawrócenia  kładzie  nowy  nacisk  na  osobę  ucznia,  
ponieważ  to  zadanie  „nie  zależy  tak  bardzo  od  wielkich  programów  i  struktur,  ale  
od  nowych  mężczyzn  i  kobiet,  którzy  ucieleśniają  tę  tradycję  i  nowość  jako  uczniowie  
Jezusa  Chrystusa  i  misjonarze  jego  królestwa,  protagonista

2.1  Jesteśmy  misyjnymi  uczniami  Jezusa  Chrystusa
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instynkt  wiary  —  sensus  fidei  —  który  pomaga  im  rozeznać,  co  naprawdę  
pochodzi  od  Boga” (EG  119).  To  sensus  fidei  jest  proroczym  darem  Ducha  
Jezusa  Chrystusa,  który  umożliwia  nieomylność  w  wierze  i  aktywnym  świadczeniu

wskazany  w  Dokumencie  Aparecidy?

14.  Zgromadzenie  Kościelne  pragnie  mocno  promować  to  duszpasterskie  nawrócenie  z  
życia  uczniów  i  misjonarzy,  mobilizując  Kościół  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  
do  odnowienia  roli  ochrzczonych  —  uczniów  misjonarzy  —  w  nowej  ewangelizacji,  
zwłaszcza  kobiet  ( DAp  458);  mobilizowanie  struktury  kościelnej,  „aby  stała  się  
odpowiednim  kanałem  ewangelizacji  obecnego  świata,  a  nie  dla  jego  
samozachowania” (EG  27;  por.  DAp  172).

16.  W  tej  komunii  misyjnej  „Bóg  obdarza  wszystkich  wiernych

•  Jakie  postępy  i  jakie  mamy  długi  w  związku  z  „nawróceniem  duszpasterskim”

cy  nowego  życia  dla  Ameryki  Łacińskiej,  która  chce  rozpoznać  się  w  świetle  i  mocy  
Ducha” (DAp  12).

15.  Nawrócenie  duszpasterskie  należy  rozumieć  z  eklezjologii  charakteryzującej  się  obrazem  
Ludu  Bożego,  żywotnie  obecnym  w  Dokumencie  z  Aparecidy  (por.  DAp  10  i  inne  25  
cyfr).  Ten  Lud,  który  przez  chrzest  ma  charakter  kapłański  i  proroczy,  rozumie  
wszystkich  swoich  członków  jako  poddanych  w  Kościele.  W  podobny  sposób  jest  ona  
konfigurowana  przez  „charyzmaty”  z  wielorakim  i  różnorodnym  bogactwem  darów,  
które  prowadzą  do  „jedności,  która  nigdy  nie  jest  jednolitością,  ale  wielopostaciową  
harmonią,  która  przyciąga” (EG  117;  por.  DAp  162).

najważniejsze  zalety  i  przeszkody?

•  Jak  możemy  wzmocnić  naszą  tożsamość  jako  uczniów-

misjonarzy?  •  Co  pomaga  nam  w  naśladowaniu  Jezusa  i  w  misji  oraz  jakie  są

Pytania  do  refleksji:

2.2  Jesteśmy  uczniami  Ludu  Bożego
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2.3  Lud  Boży  o  duchu  synodalnym

wierzący  w  sprawach  wiary,  nauki  i  życia  (por.  DCP  70).  W  ten  sposób  
Duch  udziela  uczniom  mądrości,  która  pozwala  im  pojąć  ich  intuicyjnie  
(por.  EG  119);  jesteśmy  także  świadomi,  że  „sens  wiary”  należy  rozumieć  
w  ramach  eklezjologii  globalnej,  która  integruje  Magisterium,  szanując  
jego  hierarchiczną  funkcję  w  służbie  całego  Ludu  Bożego  i  integruje  
„wiarę  Kościoła  wszystkich  czasów,  w  którym  musi  rozbrzmiewać  głos  
tradycji” (EG  240).  Mówiąc  słowami  Aparecidy,  „wiara  wyzwala  nas  z  
izolacji  jaźni,  ponieważ  prowadzi  nas  do  komunii” (DAp  156).  Oznacza  
to  również  nasze  zaangażowanie  w  możliwość  współpracy  ubogich  w  
tworzeniu  „społeczeństwa  bez  wykluczonych” (DAp  135).  Aparecida  
proroczo  potępia,  że  wiele  razy  biedni  są  nie  tylko  marginalizowani,  ale  
także  wykluczani  i  odrzucani.  Z  pewnością  „w  obronie  praw  
wykluczonych  zagrożona  jest  wierność  Kościoła  Jezusowi  Chrystusowi” (DAp  257).

Dokument  do  rozeznania  wspólnoty
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17.  Ta  droga  do  Pierwszego  Zgromadzenia  Kościoła  wprowadza  nas  w  proces  uważnego  
wsłuchiwania  się  w  głos  Ducha,  z  odnowioną  świadomością  «zmysłu  wiary»,  «wiedząc,  
że  ta  różnorodność  pomaga  uwidocznić  się  i  lepiej  rozwijać  różne  aspekty.  
„niewyczerpanego  bogactwa  Ewangelii” (EG  40;  por.  DAp  162).  W  związku  z  tym,  jak  
mądrze  podkreślono  w  procesie  słuchania,  „pierwszą  rzeczą,  która  pojawia  się  w  naszych  
wspólnotach,  jest  powiedzenie:  'nie  bójmy  się  tego,  co  jest  inne'”.

Pytania  do  refleksji:

ostrożnie?

18.  Zgromadzenie  nadaje  kształt  procesowi,  który  zaprasza  Kościół  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  
Karaibach  do  pielgrzymki  synodalnej  w  świetle  Ducha  Świętego,  mając  zawsze  na  
północy  wyzwanie  ewangelizacyjne  (por.  DAp  368).

•  Jak  żyjemy  w  naszych  wspólnotach  należących  do  Ludu  Bożego?  •  Czy  

czujemy  się  członkami  Kościoła  diecezjalnego?  •  Czy  w  naszych  wspólnotach  

jest  miejsce  na  wszystkie  charyzmaty?  Czy  są  zintegrowane?
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2.4  Lud  Boży  „wychodzący”  na  
egzystencjalne  peryferie”

(DAp  11).  Ten  misyjny  impuls  został  wzbogacony  o  zaktualizowane  
rozumienie  „nowej  ewangelizacji”,  która  nie  ogranicza  się  już  tylko  do  
nowych  metod  czy  wyrażeń,  ale  podkreśla  także  wewnętrzny  zapał  i  
odnowę  samego  życia  chrześcijańskiego.  Z  tego  punktu  widzenia  zadanie  potwierdzenia,

jako  Kościół  „w  nieustannym  stanie  misji” (DAp  551),  zaprosił  nas  do  silnej  
promocji  nowej  ewangelizacji,  potwierdzając  i  ożywiając  „nowość  Ewangelii  
zakorzenioną  w  naszej  historii,  poprzez  osobiste  i  wspólnotowe  spotkanie  
z  Jezusem  Chrystusem,  które  rozbudza  uczniów  misyjnych”

•  Co  wyrośliśmy  z  Aparecidy  do  dnia  dzisiejszego  i  nad  czym  jeszcze  musimy  popracować?

20.  Rozumienie  Kościoła  misyjnego  silnie  obecne  w  Aparecida

•  Jakie  są  powiązania  między  różnymi  wspólnotami  tej  samej  diecezji  i  między?
różne  powołania,  charyzmaty  i  posługi?

I  ta  synodalność  nie  może  być  tylko  koncepcją  czy  szczególnym  wydarzeniem,  ale  
musi  znaleźć  odzwierciedlenie  zarówno  w  strukturach,  jak  i  w  procesach  kościelnych  
(por.  KPK  68).  Synodalność  jest  więc  naturalnym  sposobem  bycia  Kościołem,  w  
którym  świeccy  „są  aktywną  i  twórczą  częścią  realizacji  projektów  duszpasterskich  
na  rzecz  wspólnoty” (por.  DAp  213).  Pragnienie  to  pojawia  się  silnie  w  procesie  
słuchania,  gdzie  mówi  się:  „mamy  nadzieję,  że  Kościół  synodalny  stanie  się  
rzeczywistością,  wychodzącą,  w  której  wszyscy  jesteśmy  brani  pod  uwagę.  Niech  
słuchanie  Słowa  Bożego  przemienia  nasze  serca” (SN,  s.  111).

Pytania  do  refleksji:
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163)  synodalność  należy  zawsze  rozumieć  w  dynamice  „wychodzenia”.  Bez  
tego  spojrzenia  Kościół  pada  ofiarą  pewnego  rodzaju  autoreferencyjności  (por.  
EG  27).  Z  tego  powodu  „celem  tych  procesów  partycypacyjnych  nie  będzie  
głównie  organizacja  kościelna,  ale  raczej  misyjne  marzenie  o  dotarciu  do  wszystkich”

19.  Ponieważ  „komunia  jest  misyjna,  a  misja  jest  dla  komunii” (DAp

(EG  31).
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2.5  Lud  Boży,  który  „daje  życie”

odnawianie  i  ożywianie  piękna  Ewangelii  „nie  zależy  tak  bardzo  od  wielkich  
programów  czy  struktur,  ale  od  nowych  mężczyzn  i  kobiet,  którzy  
ucieleśniają  tę  tradycję  i  nowość” (DAp  11).

21.  W  tym  sensie  Aparecida  skoncentrowała  się  na  Kościele  „poza  samym  sobą”,  
skłaniając  go  do  pozostawienia  własnej  pociechy,  aby  „odważyć  się  dotarcia  
do  wszystkich  peryferii,  które  potrzebują  światła  Ewangelii” (EG  20).  Chodzi  o  
„wyrwanie  się  z  naszego  izolowanego  sumienia  i  rozpoczęcie  z  odwagą  i  
ufnością  (parrresía)  misji  całego  Kościoła” (DAp  363),  która  polega  na  niesieniu  
dobrej  nowiny  o  zbawieniu  wszystkim  peryferiom  terytorialnym  i  
egzystencjalnym ...  Jak  klarownie  zaznaczono  w  procesie  słuchania,  „nie  
można  już  dłużej  czekać  na  przybycie  ludzi,  trzeba  wyjść  i  szukać  ich  we  własnych  realiach” (SN,  s.  134).

być  bardziej  kościołem  misyjnym?

•  W  jakich  obszarach  geograficznych  i  społeczno-kulturowych  trudno  jest  nam  być  blisko  obecności

•  Jakie  są  najważniejsze  egzystencjalne  peryferia,  które  należy  wziąć  pod  uwagę?

23.  Z  tego  powodu  propozycja  z  Aparecidy  podkreślała  inne  elementy  nieodłącznie  związane  z  
misją.  W  ten  sposób  Kościół  ma  za  zadanie  integralną  ewangelizację,  promieniując  w  
swoim  nauczaniu,  w  jego  orientacjach  etycznych,  w  swoich  normach  i  we  wszystkich  
swoich  działaniach,  „atrakcyjną  ofertą  bardziej  godnego  życia  w  Chrystusie  dla  każdego

22.  Proces  zmierzający  do  Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  
ma  wreszcie  na  celu  ożywienie  dynamizmu  promowanego  w  Aparecidzie,  aby  
komunikować  „pełne  życie  dla  wszystkich” (DAp  361),  wiedząc,  że  jest  to  pierwsza  droga  
Kościoła  musi  podążać,  aby  wypełnić  swoją  misję  człowiek,  „drogą  wytyczoną  przez  
samego  Chrystusa,  drogą,  która  prowadzi  niezmiennie  przez  tajemnicę  Wcielenia  i  
Odkupienia” (RH  14).

Pytania  do  refleksji:

i  misjonarz?
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24.  Życie,  które  oferuje  Chrystus,  a  które  obejmuje  pełnię  ludzkiej  egzystencji,  w  
wymiarze  osobistym,  rodzinnym,  duchowym,  społecznym  i  kulturowym  (por.  DAp  
13),  jest  konkretyzowane  przez  Kościół  na  nieskończonej  liczbie  dróg,  między  
innymi  są  preferencyjną  opcją  dla  ubogich,  stojących  w  obliczu  wyzwania  nędzy,  
wykluczonych,  dobra  wspólnego,  integralnej  ekologii  i  transformacji  „struktur,  
zwłaszcza  tych,  które  tworzą  niesprawiedliwość” (DI  4).

27.  Oznacza  to  również  wyzwanie  pracy  na  rzecz  przemiany  struktur  społecznych  w  
perspektywie  Królestwa  Bożego  (por.  DAp  210),  starając  się  „oświetlić  mocą  
Ewangelii  kryteria  osądu,  wartości  determinujące,  punkty  zainteresowania,  linie  
myślowe,  inspirujące  źródła  i

mężczyzny  i  dla  każdej  kobiety  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach” (DAp  361),  
co  pociąga  za  sobą  dynamizm  nawrócenia,  humanizacji,  pojednania  i  integracji  
społecznej  (por.  DPC  50).  Oznacza  to  ruch  w  kierunku  kultury,  środowisk  
zsekularyzowanych,  ruchów  społecznych  i  kulturowych,  aby  głosić  dar  pełnego  
życia,  który  pochodzi  od  Jezusa  Chrystusa,  który  prowadzi  do  integralnego  
wyzwolenia  (por.  NPC  55).

25.  Kościół  konkretyzuje  również  swoją  misję  dawania  życia  w  trosce  o  małżeństwo  i  
rodzinę  (por.  DAp  431-475),  w  trosce  o  migrantów  i  w  ewangelizacji  różnych  kultur  
naszych  narodów  (por.  DAp  476-  480),  która  „pociąga  za  sobą  serdeczną  bliskość,  
słuchanie,  pokorę,  solidarność,  współczucie,  dialog,  pojednanie,  zaangażowanie  
na  rzecz  sprawiedliwości  społecznej  i  umiejętność  dzielenia  się  tak,  jak  uczynił  to  
Jezus” (DAp  363).

26.  Z  powyższego  wynika,  że  zadaniem  Zgromadzenia  Kościelnego  jest  nadanie  nowego  
impetu  głoszeniu  godnego  życia  dla  wszystkich,  aby  uczniowie  misjonarze  byli  
promotorami  wyzwolenia  z  wszelkiej  niewoli  i  protagonistami  globalizacji  
godności ,  aby  wykluczeni  mieli  bardziej  humanitarne  warunki  (por.  DAp  399ss).  
Jak  to  zostało  świetlanie  podkreślone  w  procesie  słuchania:  „Kościół  stoi  przed  
wielkim  wyzwaniem  promowania  godności  wszystkich  ludzi,  nie  z  uproszczonej  
miłości,  wyczerpanej  zwykłą  jałmużną,  ale  jako  promotor  człowieczeństwa,  pracy  
i  życia  z  godności  i  w  odpowiednich  warunkach,  na  które  wszyscy  zasługujemy,  
bez  względu  na  kolor  skóry  czy  rasę” (SN,  s.  54).
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Pytania  do  refleksji:

modele  życia  ludzkości,  które  stoją  w  sprzeczności  ze  Słowem  Bożym  i  planem  
zbawienia” (EN  19;  DAp  331).

29.  Nie  możemy  wreszcie  pominąć  tego,  że  w  duchu  Aparecidy  istnieje  radość  
ewangelizacji,  tak  obecna  w  Magisterium  Papieża  Franciszka.  Z  tego  powodu  z  
taką  mocą  potwierdził  wyzwanie,  aby  „ukazać  zdolność  Kościoła  do  promowania  
i  formowania  uczniów  i  misjonarzy,  którzy  odpowiadają  na  otrzymane  powołanie  
i  przekazują  wszędzie,  z  wdzięczności  i  radości,  dar  spotkania  z  Jezusem  
Chrystusem” ( DAP  14).

•  Jakie  struktury  grzechu  powodują  ucisk  i  wykluczenie,  a  do  jakich  
znaków  śmierci  jesteśmy  pilnie  wezwani  jako  Kościół?  •  Jak  wzrastać  w  

ewangelizacyjnej  śmiałości?

28.  Niewątpliwie  droga  ta  pociąga  za  sobą  trudności,  ale,  jak  mówi  Papież  Franciszek,  
lepiej  jest  „Kościół,  który  jest  posiniaczony,  zraniony  i  splamiony  od  wyjścia  na  
ulicę,  niż  Kościół,  który  jest  chory  z  powodu  zamknięcia  i  wygody  kurczowego  
trzymania  się  własnych  zabezpieczeń” (EG  49),  Kościołem,  który  „wychodzi”  na  
peryferie,  a  nie  Kościołem  bojącym  się  popełniania  błędów  i  poddanym  
paraliżującym  strukturom.
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3.  Słuchaj  i  rozeznaj:  znaki  
naszych  czasów,  które  
są  dla  nas  największym  wyzwaniem
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3.1  Słuchanie,  duchowa  droga  na  synodalnej  podróży
Pierwsze  zgromadzenie  kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów

31.  W  najcięższym  kryzysie  naszego  pokolenia,  spowodowanym  pandemią  
wywołaną  przez  Covid-19,  Kościół  słuchał,  aby  budować  sensus  fidei,  
nie  wykluczając  nikogo,  zgodnie  z  duchem  Soboru  Watykańskiego  II.  
Proces  słuchania  odbywał  się  między  kwietniem  a  sierpniem  2021  r.  
dzięki  licznym  instancjom  kościelnym,  które  stały  się  prawdziwymi  
mostami  dotarcia  do  różnych  miejsc  i  umożliwiającymi  przyjęcie  bólu  i  
nadziei  Ludu  Bożego  jak  nigdy  dotąd.  wcześniej  w  regionie.

nas

Uczynił  nas  zdolnymi  do  przyjęcia  Jego  słowa,  aby  wejść  w  dialog,  który  umożliwia  
odkrywanie  Jego  działania  w  historii,  interpretowanie  chwili  obecnej  i  udzielanie  
odpowiedzi  miłości,  które  rodzą  życie  w  każdej  sytuacji,  w  której  żyjemy.  Synodalność  
czerpie  z  tej  tradycji  i  potwierdza,  że  słuchanie  jest  sposobem  bycia  Kościoła  i  
niezbywalnym  sposobem  poszukiwania  i  znajdowania  woli  Bożej.

32.  W  procesie  tym  bezpośrednio  uczestniczyło  blisko  70  000  osób  z  całego  naszego  
regionu:  47  000  w  różnych  przestrzeniach  społeczności;  8500  jako  wkłady  osobiste;  
oraz  14  000  uczestniczących  w  przestrzeniach  refleksji  jako  forach  w  całej  Ameryce  
Łacińskiej,  dotyczących  najszerszych  i  najbardziej  różnorodnych  zagadnień.

30.  W  tradycji  biblijnej  słuchanie  jest  sposobem  na  spotkanie  z  Bogiem,

W  ramach  tego  Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego  cały  Kościół  w  regionie,  
poprzez  animację  CELAM,  chciał  zachęcić  do  bezprecedensowej  skłonności  do  
autentycznej  postawy  słuchania,  która  jest  spójna  z  tym  przeżywanym  przez  nas  
momentem  odnowy  Kościoła  i  przede  wszystkim  jako  nieuniknione  wezwanie  do  
rozeznania  znaków  czasu  i  do  wzięcia  pod  uwagę  wołań  i  nadziei  ubogich,  naszej  
siostry  matki  ziemi  i  całego  Ludu  Bożego.

33.  Chociaż  liczby  są  znaczące,  ponieważ  są  bezprecedensowym  ćwiczeniem,  konieczne  
jest  potwierdzenie,  że  słuchanie  jest  środkiem,  a  nie  celem,  który  zawsze  dąży,  a  
przede  wszystkim,  do  odnalezienia  wezwań  Boga  pośród  rzeczywistości  i  odkryj  
obecność  Chrystusa  wcielonego  pośród  nas.  Innymi  słowy,  ta  droga  do  Zgromadzenia  
kościelnego  wyraża  swoją  dynamikę  w  naśladowaniu  Jezusa  w  samym  doświadczeniu  
słuchania,  także  razem  z  i  poza
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Módlmy  się  w  duchu  synodalnym:

a.  Jak  ukształtował  mnie  proces  słuchania  i  podejście  do  innych?

Konwent  kościelny,  niezbędny  dokument  dla  rozeznania,  które  proponujemy  na  tym  
etapie.  Jest  wyraźnym  odzwierciedleniem  uczucia  wiary  Ludu  Bożego  i  głosu  Ducha,  który  
musimy  rozeznać  w  tej  drodze  zgromadzenia3 .

•  I  tym  żywym  głosem  Ludu  Bożego,  który  w  pełni  odzwierciedla  wartość  
słuchania  w  tym  procesie  rozeznawania:  „że  poprzez  metodę  słuchania  istnieje  
możliwość  położenia  kresu  klerykalizmowi,  który  zawsze  był  wielkim  przeszkoda  
dla  naszego  Kościoła.  Możliwość  uczestniczenia  jako  Lud  Boży,  aby  wnosić  
pomysły  i  pracować  razem,  daje  nam  nadzieję  i  zachęca  mnie  do  dalszej  pracy  

dla  Królestwa  Bożego” (SN,  s.  107.).

34.  Zapraszamy  wszystkich  do  powrotu  do  raportu  Syntezy  Narracyjnej:  słuchanie  w  Pierwszym

b.  Jakie  doświadczenie  Boga  przeżyłam  w  wyniku  tych  dialogów  i  spotkań  słuchania  i  jakie  
zaproszenia  do  otwarcia  nowych  dróg  pozostają  najbardziej  żywe  w  moim  sercu?

•  Z  modlitwą  o  słuchanie  zaproponowaną  przez  Papieża  Franciszka  w  jego  
Konstytucji  Apostolskiej  Episcopalis  Communio,  n.  14:  „Przede  wszystkim  
prośmy  Ducha  Świętego  dla  Ojców  Synodalnych  (tu  chodzi  o  tych,  którzy  
uczestniczą  w  tym  Zgromadzeniu)  o  dar  słuchania:  słuchania  Boga,  aż  do  
wsłuchania  się  z  Nim  w  zgiełk  ludowy;  słuchanie  ludu,  aż  do  tchnięcia  w  niego  
woli,  do  której  wzywa  nas  Bóg”.

kwestionowany,  skonfrontowany  i  przemieniony?

Dokument  do  rozeznania  wspólnoty
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asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/10/Sintesis-Narrativa-FINAL.pdf
3  W  tym  linku  możesz  uzyskać  dostęp  do  wkładów  wygenerowanych  przez  proces  słuchania:  https://

spotkania  montażowe  lub  ich  dokumenty.  Dlatego,  jeśli  chodzi  o  
doświadczenie  duchowe,  proponujemy  szereg  pytań  do  pracy  nad  
podstawowym  obszarem  słuchania  w  tym  Dokumencie  rozeznania:
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35.  Przebieg  procesu  słuchania  skłonił  nas  do  spojrzenia  na  rzeczywistość  jako  
misyjnych  uczniów  Jezusa  Chrystusa  (por.  DAp  20),  pozwalając  nam  
rozpoznać  pewne  znaki  czasu,  które  dziś  stawiają  nam  wyzwanie  ze  
szczególną  mocą.  Zważywszy,  że  w  szczególnie  dynamicznym  świecie  
widać  wiele  oznak  różnorodnych  konsekwencji,  podjęliśmy  wysiłek  
podkreślenia  tych,  które  ze  względu  na  ich  znaczenie  koniunkturalne,  
implikacje  kulturowe  lub  radykalne  dowody,  wymagają  od  nas  uważnego  
i  modlitewnego  spojrzenia.  mobilizuje  Kościół  na  drogę  odnowionego  
nawrócenia  i  misji.  W  tym  sensie  zdajemy  sobie  sprawę,  że  niektóre  realia,  
takie  jak  imigranci  —  nowi  biedni  w  naszych  społeczeństwach  —  są  
szokujące  i  wymagające,  i  są  ściśle  powiązane  z  różnymi  znakami  naszych  
czasów.  Są  to  rzeczywistości,  do  których  podchodzono  z  różnych  
perspektyw  w  różnych  refleksjach  nad  znakami  naszych  czasów,  które  stanowią  dla  nas  największe  wyzwanie.

36.  11  marca  2020  r.  Światowa  Organizacja  Zdrowia  (WHO)  ogłosiła  globalną  pandemię,  
która  pociągnęła  za  sobą  ogólne  zamknięcie  ludzi,  zmniejszenie  przesiedleń  i  
zamknięcie  wielu  produktywnych  działań  i  usług.  Oznaczało  to  wspólne  
doświadczenie  stawienia  czoła  sytuacji,  która  zmieniła  naszą  dynamikę  spotkania,  
pracy  i  współistnienia  oraz  wymagała  ponownego  przemyślenia  wielu  działań,  
które  aż  do  wybuchu  pandemii  były  uważane  za  oczywiste  i  stanowiły  część  
codziennego  życia.
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37.  Pandemia  spowodowała  „bezprecedensowy  wzrost  poziomu  ubóstwa  w  
ostatnich  dziesięcioleciach  i  ma  silny  wpływ  na  nierówności  i  
zatrudnienie”4 .W  skali  globalnej  Ameryka  Łacińska  jest  regionem  o  
największej  nierówności  społecznej.  Pandemia  ujawniła  wielkie  nierówności

4  ECLAC,  Komunikat  prasowy  w  sprawie  raportu  rocznego  2020  „Social  Panorama  of  Latin  America”,  z  dnia  4  
marca  2021  r.  Dostępne  pod  adresem:  https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/
version_fi  nal_panorama_social_para_sala_prebisch-  403-2021.pdf

3.2  Znaki  naszych  czasów,  kryteria  wyboru

3.3  Pandemia,  kamień  milowy  zmiany  epoki
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rodzin  z  większymi  zasobami  ekonomicznymi  podczas  pandemii,  jak  
pokazują  odpowiednie  badania  w  całej  Ameryce  Łacińskiej.  Najbardziej  
dotknięte  są  kobiety  i  dzieci7 .

40.  Pandemia  miała  również  znaczny  wpływ  na  zachowania  typowe  dla  naszej  
kultury  latynoamerykańskiej,  takie  jak  pozdrowienia,  uściski,  spotkania…,  
nawet  inne  działania  będące  oznaką  braterstwa  zostały  odłożone,  ponieważ  
zostały  uznane  za  „niebezpieczne”.  Ludzie,  którzy  brali  udział  w  tym  czasie

38.  Przeludnienie  w  wielu  skromnych  domach  ubogich  rodzin  przyczyniło  się  do  
wzrostu  przemocy  domowej.  Taka  sytuacja  miała  również  miejsce  w

39.  Ogólnie  w  wielu  krajach  na  całym  świecie,  aw  szczególności  w  Ameryce  
Łacińskiej  i  na  Karaibach,  pandemia  sprzyjała  różnego  rodzaju  
autorytaryzmowi  ze  strony  władz  krajowych,  regionalnych  i  lokalnych,  co  
osłabiło  demokrację,  a  w  niektórych  przypadkach  naraził  na  ryzyko.  W  
odpowiedzi  na  tę  rzeczywistość  w  kilku  krajach  naszego  regionu  wielu  
młodych  i  młodych  dorosłych  wyszło  na  ulice  w  środku  pandemii,  aby  wziąć  
udział  w  masowych  marszach  przeciwko  autorytarnym  reżimom.

Por.  ECLAC,  Raport  Roczny  2020.

6  ECLAC,  Raporty  Covid-19,  kwiecień  2020,  s.1.

Zobacz  3.5  „Wzrost  przemocy  w  naszych  społeczeństwach…”

5

7
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istniejące  dane.  Z  tego  powodu  wskaźniki  nierówności  pogorszyły  się  
jeszcze  bardziej  w  całym  regionie5 .ECLAC  oblicza,  że  całkowita  liczba  osób  
ubogich  wzrosła  do  209  mln  na  koniec  roku,  co  oznacza  22  mln  więcej  
ubogich  niż  w  2019  r.  To  oni,  mężczyźni  i  kobiety  żyjący  w  ubóstwie  i  
skrajnym  ubóstwie,  w  pierwszym  miejsca,  są  dotknięte  brakiem  
zatrudnienia  i  dochodów.  Dotyczy  to  szczególnie  kobiet.  Wiele  rodzin  w  
warunkach  ubóstwa  i  skrajnego  ubóstwa  cierpi  z  głodu  lub  niedożywienia.  
Ze  względu  na  niepewność  swoich  domów  i  bardzo  ograniczone  możliwości  
dbania  o  swoje  zdrowie,  wielu  biednych  ludzi  zachorowało  na  Covid-19;  W  
wyniku  niestabilności  systemów  zdrowia  publicznego  w  krajach  Ameryki  
Łacińskiej  wielu  biednych  ludzi  zmarło  z  powodu  Covid-19.  W  różnych  
społeczeństwach  regionu  kobiety  „wykonują  najwięcej  zadań  
opiekuńczych”6 .
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43.  Bolesne  przypomnienie,  że  ta  pandemia  oznaczała  kruchość  życia,  niepewność,  
w  jakiej  żyje  większość  ludności  naszego  kontynentu,  była  dla  wielu  ludzi  
znakiem  śmierci  i  beznadziejności.  Wyraża  się  to  w  wyrażeniach  typu:  „nie  
wiemy,  co  stanie  się  w  przyszłości,  czy  szczepionki  będą  odpowiednie,  czy  
wrócimy  do  naszego  życia  wcześniej  itd.”  Wiele  osób  cierpi  z  powodu  tak  
zwanego  wyczerpania  pandemicznego  i  bólu  związanego  z  niemożnością  
pochowania  bliskich,  którzy  zmarli  na  Covid-19.  W  niektórych  wypowiedziach  
do  słuchania,  znaczenie  „towarzyszenia  wielu  niedokończonym  żałobom  
tak  wielu  ludzi,  którzy  zginęli  podczas  pandemii  i  których  rodziny  nie  były  w  
stanie  wielokrotnie  się  zamykać” (SN,  s.  13).

słuchania  uobecnia  sprzeczność  tego  stanu  zdrowia,  niektórzy  twierdzą,  że  
„pandemia  stworzyła  izolację,  jedność  rodziny,  śmierć”,  „zmieniła  wszystko  
i  skłoniła  nas  do  przemyślenia  wszystkiego”,  nawet  jeśli  wielu  również  
podkreśla  tylko  ból ,  niepewność,  utrata  obecności  twarzą  w  twarz,  a  
zwłaszcza  dystans  do  osobistego  uczestnictwa  w  Eucharystii  i  życiu  
wspólnotowym.

42.  Z  drugiej  strony,  społeczności  różnie  reagowały  na  pandemię.  Po  początkowym  
uderzeniu  niektórzy  ograniczyli  działalność  duszpasterską,  inni  prowadzili  
jedynie  wirtualne  spotkania,  modlitwy  i  Eucharystii,  a  wielu  wyszło  na  
spotkanie  najbardziej  dotkniętych  pośrednimi  skutkami  pandemii,  takimi  
jak  zubożenie,  utrata  pracy,  głód,  niepewne  warunki  życia .  Nadzieją  jest  to,  
co  podziela  wspólnota,  która  uczestniczyła  w  fazie  słuchania:  „ponieważ  
słyszeliśmy  wyraźne  cierpienie  ludzi.  Ponieważ  towarzyszyliśmy  duchowo  
poprzez  sieci  społecznościowe  z  wiadomościami  i  modlitwą.  Ponieważ  
stworzyliśmy  jadłodajnie  dla  dzieci  i  osób  starszych…  szczególnie  dla  
migrantów,  czyli  opieki  zdrowotnej,  szczególnie  dla  najsłabszych”.

41.  Pandemia  zmusiła  nas  do  zwiększenia  komunikacji  za  pośrednictwem  
technologii,  pozwalającej  z  jednej  strony  na  interakcję  między  fizycznie  
odseparowanymi  osobami,  ale  także  ujawniła  niesprawiedliwy  podział  
dostępu  do  sieci  komunikacyjnych,  Internetu  i  technologii  komunikacyjnych  
(telefony  komórkowe,  komputery). ).

28

Pierwsze  zgromadzenie  kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów

Machine Translated by Google



44.  Pandemia  pokazała  nam  również  ogromną  zdolność  do  odkrywania  siebie,  społeczności  i  ludzi,  którzy  

skutecznie  zareagowali  na  ten  nowy  kontekst  w  obliczu  potrzeb  i  nowych  warunków  działania,  

„ponieważ  zmieniła  nasz  rytm  życia,  podniósł  świadomość  troski  i  odpowiedzialności;  na  przykład  

solidarność  z  wrażliwymi  ludźmi”.  Ponadto  wskazuje  się,  że  pandemia  reedukowała  nas  „w  sposobie  

robienia  rzeczy  i  widzenia  życia.  Nauczyliśmy  się  bardziej  cenić  rodzinę  i  przyjaciół  oraz  rozróżniać  

to,  co  jest  naprawdę  niezbędne  i  konieczne  w  naszym  życiu” (SN,  s.  13).  Jezus  Chrystus,  Pan  życia,  

zaprasza  nas,  tak  jak  to  uczynił  przy  grobie  Łazarza,  abyśmy  rozpoznali  ból  w  obliczu  śmierci  i  

straty,  a  ten  ból  nas  nie  paraliżuje.  Z  Twoją  pomocą  możemy  działać  na  nowo,  będąc  oznaką  

zmartwychwstania.

„Kryzys  środowiskowy  ma  charakter  globalny,  ale  zaczyna  się  konkretnie,  lokalnie  i  

społecznościowo.  A  odczuwa  się  to  przede  wszystkim  w  miejscach  wrażliwych” (SN,  s.  27).

„Nieoceniony  wkład  rdzennych  ludów,  ich  rodowa  mądrość,  ich  światopogląd,  ich  
wspólnotowy  sposób  życia  (...)  ukazuje  nam  inne  drogi  bardziej  harmonijnej  relacji  z  
naszym  Wspólnym  Domem,  z  innymi,  z  transcendentnym.  Jego  żywa  pamięć,  jego  

denuncjacje,  jego  opór  pomimo  przemocy,  wskazują  nam  sposoby  konfrontacji  z  tymi,  
którzy  promują  ten  destrukcyjny  model” (SN,  s.  27).

Pytania  do  refleksji:

•  Jak  możemy  pomóc  osobom  cierpiącym  z  powodu  pandemii?

•  Naszym  zdaniem,  jakie  aspekty  naszych  praktyk  duszpasterskich  możemy  poprawić  w  porównaniu  

z  tym,  czego  doświadczyliśmy  podczas  pandemii?

świadomy,  że  Pan  towarzyszy  nam  w  naszych  cierpieniach?

•  Jakie  nowe  twarze  cierpienia  w  moim  otoczeniu  najbardziej  wpłynęły  na  mnie  podczas  

pandemii  i  jaką  odpowiedź  możemy  dać  ze  strony  naszych  społeczności?
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46.  Na  forach  poświęconych  sprawom  związanym  z  działalnością  i  projektami  
wydobywczymi  wiele  osób  ze  społeczności  dotkniętych  projektami  górniczymi  
stwierdziło  z  głębokim  zaniepokojeniem,  że  projekty  te  postępują  coraz  bardziej.  W  
wielu  przypadkach  powodują  one  „poważne  konflikty  społeczno-środowiskowe,  
nieodwracalne  skutki  dla  bioróżnorodności  społeczno-biologicznej  i  okolicznych  
społeczności” (SN,  s.  201).  Ekstraktywizm  jest  praktykowany  przede  wszystkim  w  
górnictwie  formalnym  i  nieformalnym  oraz  w  agrobiznesie.  Istnieją  inne  powiązane  
działania,  które  również  mają  negatywny  wpływ  na  środowisko  i  odpowiednie  
populacje,  gdy  nie  są  zgodne  z  niezbędną  ochroną,  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  
tworzenia  infrastruktury  wymaganej  do  transportu  surowca  do  innych  części.  To  
samo  dotyczy  budowy  elektrowni  wodnych,  co  w  wielu  przypadkach  oznacza  
drastyczne  ingerencje  w  bieg  rzek,  z  wielorakimi  konsekwencjami  dla  życia  
mieszkańców  i  ekosystemów  w  regionie.  Wiele  społeczności  doświadcza  „kryzysu  
wodnego” (SN,  s.  201)  z  powodu  dużych  projektów  wydobywczych  i/lub  rozległych  
projektów  agrobiznesu,  które  wpływają  na  zasoby  wodne  na  obszarach  objętych  
interwencją.

47.  Często  na  terytoriach,  na  których  realizowane  są  projekty,  nie  prowadzi  się  uprzednich  
i  świadomych  konsultacji  ze  społecznościami,  chociaż  nakazują  to  przepisy  krajowe  
i  międzynarodowe.  Częścią  misji  Kościoła  jest  solidarność  z  poszkodowaną  ludnością  
i  żądanie  od  władz”.

45.  Dokument  z  Aparecidy  traktuje  troskę  o  środowisko  jako  ważny  wymiar  misji  uczniów  
(DAp  98).  Promuje  świadomość,  że  Ameryka  Łacińska  jest  kontynentem  o  „jednej  z  
największych  bioróżnorodności  na  świecie” (DAp  83),  a  przyroda  jest  „wolnym  
dziedzictwem” (DAp  471),  o  które  jesteśmy  wezwani  z  wdzięcznością  i  
odpowiedzialnością.  Dokument  potępia  nieokiełznaną  eksploatację  przyrody,  która  
powoduje  zniszczenie  i  śmierć  w  całym  regionie  (por.  DAp  473),  krytykuje  „drapieżny  
rozwój”  i  podkreśla  potrzebę  „poszukiwania  alternatywnego  rozwoju” (DAp  474c).  
Od  tego  czasu  szkody  wyrządzone  środowisku  i  kryzys  ekologiczny  w  Ameryce  
Łacińskiej  i  na  Karaibach  wzrosły,  a  sytuacja  się  pogorszyła.  Świadomość  tego  wyraża  
się  w  wielu  wkładach  w  proces  słuchania.
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Prawie  trzy  czwarte  ataków  zarejestrowanych  w  Brazylii  i  Peru  miało  miejsce  w  
regionie  Amazonii.  Wiele  kobiet  i  mężczyzn  żyje  w  ciągłych  zagrożeniach  wobec  
siebie  i  swoich  rodzin  za  ich  zaangażowanie  w  prawa  człowieka  i  wdrażanie  
integralnej  ekologii.  We  wkładzie  w  proces  słuchania  uznaje  się,  że  w  różnych  
miejscach  Kościół  katolicki  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  jest  punktem  
odniesienia  poprzez  swoich  biskupów,  kapłanów,  zakonników  i  zakonnice,  
świeckich  mężczyzn  i  kobiety,  którzy  w  świetle  Ewangelii  są  obecne  w  
społecznościach.  W  sposób  trwały  wspierają  ich  w  słusznej  walce  o  uznanie  ich  
praw  związanych  z  ich  terytorium  io  poszanowanie  praw  człowieka,  a  także  w  
wytrwałych  wysiłkach  na  rzecz  integralnej  ekologii  i  troski  o  Wspólny  Dom.

To  znak  zachęty  i  nadziei  dla  społeczności  dotkniętych  ekstraktywizmem.  Takie  
są  przykłady  firm,  które  szanują  społeczności,  są  szczerze  zaangażowane  w  
procesy  dialogu  społecznego  i  integralną  ekologię.  Widać,  że  są  firmy,  które:

odpowiednie  rządy  i  firmy,  że  we  wszystkich  projektach,  w  których  terytoria,  
życie  i  zdrowie  społeczności  są  dotknięte,  istnieje  dialog  społeczny  i  przejrzyste  
procesy  decyzyjne  (por.  LS ,  rozdział  III,  zwłaszcza  182).  Dialog  musi  odbywać  się  
„przede  wszystkim  z  najmniejszym” (QAm  26).  Biedni  muszą  być  szanowani  „jako  
protagoniści” (QAm  27).  „Twoje  słowo,  twoje  nadzieje,  twoje  obawy  powinny  być  
najpotężniejszym  głosem  przy  każdym  stole  dialogowym” (QAm  26).

49.  Organizacja  Global  Witness  zarejestrowała  227  przypadków  zabójstw  działaczy  
ekologicznych  na  całym  świecie  w  2020  roku.  Z  dziesięciu  krajów  o  największej  
liczbie  zarejestrowanych  ataków  na  świecie  siedem  znajduje  się  w  Ameryce  Łacińskiej.

48.  W  wypowiedziach  na  forach  poświęconych  konfliktom  ekologicznym  i  
ekstraktywizmowi  usilnie  domagano  się,  aby  Kościół  towarzyszył  
społecznościom  dotkniętym  górnictwem  i  innymi  formami  ekstraktywizmu,  
aby  był  Kościołem  proroczym,  który  potępia  niesprawiedliwość,  łamanie  praw  
człowieka  i  ekologicznie  nieodpowiedzialne  i  brutalne  praktyki  wobec  matki  
ziemi,  i  to  na  wszystkich  poziomach  –  lokalnym,  narodowym,  regionalnym  i  
międzynarodowym  –  w  sojuszu  z  innymi  podmiotami  społeczeństwa  obywatelskiego  (por.  SN,  s.  201).
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51.  Różne  wypowiedzi  wyrażają  ból  i  zaniepokojenie  faktem,  że  rośnie  liczba  
uchodźców  i  przesiedleńców  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  (por.  
SN,  s.  27).  Dostrzega  się,  jak  wiele  ludzkich  cierpień  niesie  za  sobą  
wysiedlenie  wszystkich  ludzi,  którzy  zmuszeni  są  do  opuszczenia  swoich  
miejsc  w  wyniku  klęsk  żywiołowych.

mają  praktyki  etyczne  i  przestrzegają  ustalonych  praw,  przepisów  i  
procedur,  ale  niestety  nie  jest  to  uogólniona  rzeczywistość.

p.  27).  W  kilku  wypowiedziach  podkreśla  się  fakt,  że  obecny  kryzys  „jest  
nie  tylko  kryzysem  planety  na  poziomie  ekologicznym,  ale  jest  to  raczej  
integralny  problem,  którego  jesteśmy  częścią,  ponieważ  na  wspólny  
dobrobyt  wpływają  również  szkody,  które  stworzyliśmy  nasz  Wspólny  
Dom” (SN,  s.  30).  Wyniki  najnowszego  raportu  Międzyrządowego  
Zespołu  ds.  Zmian  Klimatu  (IPCC),  przedstawionego  9  sierpnia  2021  r.,  
pokazują,  że  wyrażane  obawy  są  bardzo  wyraźnie  uzasadnione.  W  
swoich  badaniach  klimatolodzy  potwierdzili,  że  zmiany  klimatyczne  są  
już  zjawiskiem  powszechnym  na  całym  świecie,  postępują  szybko  i  
„nasilają  się”8 .  Pilnie  należy  podjąć  zdecydowane  działania  „natychmiast,  
szybko  i  na  dużą  skalę”  w  celu  drastycznego  ograniczenia  emisji  gazów  
cieplarnianych  i  ograniczenia  zmian  klimatycznych.  Wielu  ekspertów  
uważa,  że  najbliższe  dziesięć  lat  będzie  decydujące  dla  wywołania  
niezbędnych  zmian  kulturowych  na  rzecz  większej  dbałości  o  klimat  i  
ziemię;  inaczej  podważymy  fundamenty  naszego  Wspólnego  Domu  i  
będziemy  zmierzać  w  kierunku  klimatycznej  i  ekologicznej  katastrofy.

Jednocześnie  rosnąca  liczba  przesiedleń  wewnątrz  krajów  i  między  
krajami  niesie  ze  sobą  wysokie  ryzyko  silnych  napięć  i  konfliktów  
społecznych  w  nowych  miejscach,  do  których  przybywają  przesiedleńcy.  
To  samo  dotyczy  rosnącego  niedoboru  dóbr  żywotnych,  takich  jak  woda  
pitna  i  żywność,  ze  względu  na  zmiany  klimatyczne.  Dbanie  o  środowisko  i

50.  Wielu  uczestników  procesu  słuchania  wyraziło  swoje  zaniepokojenie  
faktem,  że  „skutki  zmian  klimatycznych”,  które  można  zaobserwować  w  
różnych  częściach  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów,  „są  coraz  bardziej  
intensywne  i  dotykają  wszystkich,  ale  w  szczególności  najbardziej  bezbronni” (SN,

8  IPCC,  komunikat  prasowy,  9  sierpnia  2021  r.
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klimat  jest  istotną  częścią  pracy  nad  budowaniem  i  utrzymywaniem  pokoju.

encyklika  Laudato  Si',  wszystko  jest  połączone.  Wkład  w  proces  słuchania  
pokazuje,  że  wiele  osób  jest  zaniepokojonych  postępującą  degradacją  
ekosystemów  i  że  w  wielu  częściach  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  idzie  to  w  
parze  z  postępującą  utratą  bioróżnorodności.  Rośnie  świadomość,  że  
bioróżnorodność  odgrywa  ważną  rolę  w  imperatywach  ograniczania  
globalnego  ocieplenia  i  stabilizowania  klimatu.

54.  W  przyczynkach  do  procesu  słuchania  wymieniane  są  różne  niepokojące  
rzeczywistości  w  sferze  kościelnej.  W  niektórych  komentarzach  stwierdza  się,  że  „w

52.  Niektóre  artykuły  stwierdzają,  że  pandemia  Covid-19  jest  „wynikiem  
nierównowagi  natury” (SN,  s.  27).  Zaniepokojenie  rosnącą  nierównowagą  w  
ekosystemach  i  pomiędzy  nimi  podziela  wielu  naukowców  z  różnych  części  
świata;  Na  podstawie  swoich  badań  ostrzegają  przed  wysokim  ryzykiem  
związanym  z  rosnącym  i  masowym  wylesianiem.  Pandemia  pokazała,  że  
zdrowe  życie  w  coraz  bardziej  chorym  kraju  nie  jest  możliwe.  jak  to  podkreśla

53.  Dotyczy  to  zwłaszcza  Amazonii.  W  swoich  duszpasterskich  wskazówkach  
dotyczących  troski  o  środowisko  Aparecida  wzywa  do  „podniesienia  
świadomości  w  obu  Amerykach  o  znaczeniu  Amazonii  dla  całej  ludzkości” (DAp  
475).  Dokonano  tego  zwłaszcza  w  procesie  synodu  amazońskiego  (2019).  Jak  
pokazują  ostatnie  badania,  Amazonia  jest  poważnie  zagrożona  w  swoim  
istnieniu,  zbliżając  się  bardzo  blisko,  w  kilku  obszarach,  do  „punktów  
załamania”  lub  „punktów  bez  powrotu”;  w  tym  momencie  rozległe  obszary  
mogły  zostać  przekształcone  w  sawannę.  Miałoby  to  nieobliczalne  konsekwencje.

trose  na  pogodę  na  całym  świecie.  Pan-Amazońska  Sieć  Kościelna  (REPAM)  
we  współpracy  z  wieloma  rdzennymi  organizacjami  i  wieloma  sieciami  
społecznościowymi  dąży  do  zwiększenia  świadomości,  że  Amazon  dotyczy  
nas  wszystkich.  Troska  o  nią  jest  także  żądaniem  sprawiedliwości  i  solidarności  
z  ludnością,  która  tam  mieszka,  a  zwłaszcza  z  ludami  pierwotnymi,  które  
starają  się  troszczyć  o  Amazonię  dla  dobra  całej  ludzkości.
W  procesie  słuchania  pojawiają  się  głosy,  które  wyrażają  głębokie  uznanie  
dla  „nieocenionego  wkładu  ludów  pierwotnych” (SN,  s.  27).
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57.  Aby  przyjąć  Boże  wezwanie  w  naszym  życiu,  konieczne  jest  „uważne  wsłuchiwanie  
się  w  wołanie  ubogich  i  jednocześnie  ziemi” (QAm,  52).  Obecna  sytuacja  planety  
wymaga  z  naszej  strony  ekologicznej  konwersji.  Jesteśmy  wezwani,  aby  przyjąć  
i  żyć  naszym  „powołaniem  do  bycia  obrońcami  dzieła  Bożego”.  Nie  jest  to  coś  
opcjonalnego  „ani  drugorzędnego  aspektu  doświadczenia  chrześcijańskiego” (LS  
217),  ale  jest  to  sedno  wiary  chrześcijańskiej.

55.  Wśród  kryzysu  ekologicznego,  klimatycznego  i  kulturowego,  którego  
doświadczamy,  istnieją  również  powody  do  nadziei,  o  których  wspomina  się  w  
procesie  słuchania:  zauważa  się,  że  w  wielu  ludziach  budzi  się  świadomość  
faktu,  że  warunki  życia  ludzi  i  większości  innych  istot  żyjących  na  naszej  
planecie  są  poważnie  zagrożone,  a  wraz  z  tym  wzrasta  świadomość  powołania  
chrześcijańskiego  do  czynnego  wkładu  w  opiekę  nad  naszym  Wspólnym  
Domem.

58.  Ekologia  integralna  opiera  się  na  założeniu,  że  w  naszym  świecie  „wszystko  jest  
połączone” (por.  LS  16  i  inne  cyfry).  Z  tego  powodu  „prawdziwe  podejście  
ekologiczne  zawsze  staje  się  podejściem  społecznym” (LS  49).
Na  Synodzie  Amazońskim  Kościół,  wsłuchując  się  w  głosy  ludów  Amazonii,  
odważnie  potępił,  że  jedną  z  głównych  przyczyn

56.  Innym  powodem  do  nadziei,  o  którym  była  mowa,  jest  to,  że  w  wielu  obszarach  
Kościoła  istnieje  wiele  twórczych  inicjatyw,  często  realizowanych  we  współpracy  
z  innymi  podmiotami  i  sieciami,  w  celu  nagłośnienia  i  promocji  encykliki  
Laudato  Si'  oraz  jej  urzeczywistnienia  praktyka  (por.  SN,  s.  31).  Innym  powodem  
nadziei  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  są  liczne  propozycje  ekumeniczne  
i  międzyreligijne  dotyczące  opieki  nad  naszym  Wspólnym  Domem,  a  ponadto  
„zaangażowanie  i  uczestnictwo  młodych  ludzi,  z  aktywizmem  społeczno-
środowiskowym  i  politycznym,  z  ekumenicznym  i  międzyreligijni” (SN,  s.  27).

W  większości  przestrzeni  kościelnych  i  w  codziennym  życiu  licznych  członków  
Ludu  Bożego  nie  ma  zbyt  wiele  świadomości  i  wrażliwości  na  naglącą  potrzebę  
troski  o  nasz  Wspólny  Dom,  a  ponadto  z  niepokojem  obserwuje  się,  że  wielu  
chrześcijan  uważa,  że  te  kwestie  są  obce  wierze  chrześcijańskiej  i  „tożsamości  
kościelnej” (SN,  s.  28).
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Pytania  do  refleksji:

67);  dotyczy  to  również  wielu  innych  obszarów  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  Dla  
dobra  naszego  Wspólnego  Domu  i  ludzkości  konieczne  jest  przezwyciężenie  tej  
plagi,  która  według  kryteriów  ekologicznych  i  społecznych  jest  nie  do  utrzymania.

•  Amazonia  i  inne  biomy  w  regionie  (m.in.  mezoamerykański  korytarz  
biologiczny,  warstwa  wodonośna  Guarani  i  Gran  Chaco,  lodowce  Andów)  
są  poważnie  zagrożone.  Jakie  wyzwanie  stanowi  ta  niepokojąca  sytuacja  
i  do  czego  nas  wzywa?

•  W  obliczu  bezprecedensowego  zagrożenia  zmianami  klimatycznymi,  na  które  zwrócił  

uwagę  Papież  Franciszek,  gdzie  postrzegana  jest  moc  Ducha,  która  niesie  nowe  

życie?  •  W  obecnej  sytuacji  naszej  planety,  naszego  wspólnego  domu,  co  to  znaczy  

być  wyjeżdżającymi  uczniami-misjonarzami  z  opcją  na  Integralną  Ekologię?

59.  Kryzys,  jaki  przeżywa  nasz  Wspólny  Dom,  związany  jest  z  kulturą  nieokiełznanej  
konsumpcji  i  stylem  życia  bez  większej  odpowiedzialności  ekologicznej,  bez  
odpowiedzialności  wobec  przyszłych  pokoleń  i  bez  „miłości  do  dobra  wspólnego” (FT  
63).  Pilnie  potrzebna  jest  „odważna  rewolucja  kulturalna” (LS  114)  w  kierunku  
prostego  i  trzeźwego  stylu  życia  oraz  alternatywnego  sposobu  rozumienia  i  
praktykowania  gospodarki,  aby  służyła  życiu  i  ludziom,  zwłaszcza  najbardziej  
ubogim  i  bezbronnym.  Ważne  jest,  aby  „splatać  sieci  z  innymi  grupami,  które  
działają  na  rzecz  godności  ludzi  i  troski  o  środowisko  w  celu  stworzenia  rewolucji  
kulturalnej,  która  ukierunkowuje  całe  społeczeństwo  na  wszechstronną  opiekę  nad  
każdym  człowiekiem  i  stworzeniem” (SN,  s .  29).  Bez  wątpienia  promocja  i  obrona  
praw  człowieka  jest  nieodłączną  częścią  integralnej  ekologii.  W  swoim  przesłaniu  
na  Konferencję  Klimatyczną  ONZ  (COP  26)  w  Glasgow  papież  Franciszek  podkreślił  
potrzebę  „odnowionego  poczucia  współodpowiedzialności  za  nasz  świat”,  dodając,  
że  „każdy  z  nas  […]  może  odegrać  rolę  w  zmianie  nasza  zbiorowa  reakcja  na  
bezprecedensowe  zagrożenie  zmianami  klimatycznymi  i  degradacją  naszego  
wspólnego  domu”.

niszczenia  środowiska  jest  „drapieżny  ekstraktywizm” (DF
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W  społeczeństwie  mówi  się  o  wzroście  kobietobójstw,  a  także  o  
niewidzialności  i  bezkarności  w  tym  temacie.  W  odniesieniu  do  Kościoła  
wspomina  się  o  formach  wykluczenia  i  ograniczania  ról,  jakie  kobiety  
mogą  rozwijać.

60.  Proces  słuchania  pokazuje  znaczenie  tego  tematu  w  rodzinie  i  
społeczeństwie.  Podkreśla  przemoc  w  stosunku  do  kobiet,  ubóstwo  
strukturalne,  przestępczość  oraz  wobec  grup  reprezentujących  
różnorodność  seksualną:  LGBTIQI+.  Kilka  wypowiedzi  wskazuje,  że  
przemoc  wyraża  się  również  w  traktowaniu  ziemi  i  tak  wielu  ludzi  
poprzez  ich  marginalizację,  wykluczenie  i  odrzucenie.

62.  Podkreśla  się  również  wzrost  ubóstwa  na  kontynencie,  ponieważ  ubóstwo  
jest  produktem  nierównego  systemu  gospodarczego,  który  w  wyniku  
pandemii  zwiększył  swoje  zyski,  generując  wzrost  przestępczości,  handlu  
narkotykami  i  śmiertelności.  Wielokrotnie  pojawia  się  zaniepokojenie  
brakiem  gwarancji  pełnego  życia  w  niektórych  krajach,  co  zwiększa  
migrację  i  porzucanie  terytoriów.

61.  Problematyka  przemocy  wobec  kobiet  ma  podwójny  wymiar:  jako  wyraz  
uszczegółowiony  i  przekrojowy.  Istnieją  wkłady,  które  odpowiadają  za  
przejawy  społecznego,  kulturowego,  kościelnego  machismo,  które  
usprawiedliwiają  przemoc  w  rodzinie,  społeczeństwie  i  Kościele.  Jeśli  
chodzi  o  rodzinę,  odniesiono  się  do  nasilenia  i  niewidoczności  przemocy  domowej.

Zachęca  się  również  do  unikania  milczenia,  biurokracji,  braku  otwartości  i

63.  Jeśli  chodzi  o  Kościół,  niektórzy  widzą,  że  jest  on  zamknięty  w  sobie:  „boli  
nas,  że  nasz  Kościół  ma  trudności  z  zbliżeniem  się  do  innych...” (SN,  s.  
23).  Boli  także  klerykalizm,  przemoc  duszpasterska,  która  wyraża  się  
brakiem  uwagi,  gościnności  i  towarzyszenia,  a  także  wykluczenie,  jakie  
Kościół  stwarza  wobec  osób  odmiennych  płciowo.  Uważajcie  na  
wypowiedzi  duchowieństwa,  które  jest  dalekie  od  rzeczywistości,  które  
nie  ma  kontaktu  z  podstawowymi  wspólnotami,  grupami  kościelnymi  i  świeckimi.

3.5  Rosnąca  przemoc  w  naszych  społeczeństwach:  
wezwanie  do  większego  zaangażowania  w  
aktywne  niestosowanie  przemocy  i  promowanie  pokoju
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brak  dialogu  w  celu  rozwiązania  problemów  społecznych  i  środowiskowych,  
których  doświadczamy.  Istnieje  nieustanne  wezwanie  do  patrzenia  na  świat  
oczami  Jezusa,  z  pilną  potrzebą  rozpoznania  znaków  czasu,  aby  odpowiedzieć  
na  nie  szybko  iz  modlitwą.

Podejmowane  są  ogromne  wysiłki  na  rzecz  promowania  praw  człowieka  najbardziej  
wykluczonych  osób.

64.  Z  drugiej  strony,  w  wielu  wypowiedziach  wymieniono  wszystko,  co  rodzi  nadzieję  w  
odniesieniu  do  obecności  Kościoła,  ponieważ  istnieje  wiele  doświadczeń  
kompleksowej  opieki,  aby  towarzyszyć  kobietom  i  nastolatkom,  którzy  doznali  
przemocy  seksualnej,  fizycznej,  psychicznej,  wykluczenia  lub  dyskryminacji .

65.  Wśród  propozycji  krzewienia  kultury  pokoju  wzywa  się  do  wzmocnienia  procesów  
formacyjnych  Kościoła  na  wszystkich  poziomach  iw  ośrodkach  edukacyjnych.  
Zachęca  się  także  do  silniejszego  wcielenia  życia  duchowego,  które  walczy  z  
indywidualizmem,  wykluczeniem  i  dyskryminacją.  Proponuje  się  towarzyszenie  
duszpastersko  i  w  ich  społeczno-politycznych  przyczynach  różnym  populacjom  
historycznie  wykluczonym,  dyskryminowanym  i  gwałconym,  w  tym  grupom  
różnorodności  seksualnej  LGBTIQI+,  migrantom,  Cyganom,  Afro  i  ludności  
tubylczej.  Podobnie  promuj  duszpasterstwo  społeczne,  więzienne,  religijne  i  
polityczne,  centra  praw  człowieka,  kampanie  i  publiczne  demonstracje,  aby  
podnieść  świadomość  na  temat  rodzajów  przemocy  wobec  ludzi  i  siostry  matki  
ziemi.  Niezbędne  jest  także  zachęcanie  do  doświadczenia  duchowości  ucieleśnionej  
z  młodymi  i  od  młodych,  ponieważ  „młodzi  ludzie  są  nadzieją  na  przekazywanie  
kultury  pokoju,  miłości  i  miłosierdzia” (SN,  s.  135);  „Należy  dać  pierwszeństwo  i  
zachęcać  młodych  ludzi  do  zaangażowania  w  obliczu  nowo  powstającego  
Kościoła” (SN,  s.
159).  Innymi  sugerowanymi  inicjatywami  są  animowanie  tworzenia  kręgów  
pokojowych,  promowanie  katechezy  mistagogicznej,  biblijnej  i  proceduralnej,  
wychowanie  do  życia  wewnętrznego,  do  przebaczenia  i  pojednania.

Zwrócono  również  uwagę  na  pracę  duszpasterstwa  więziennego,  które  towarzyszy  
osobom  pozbawionym  wolności  i  ich  rodzinom  w  kierunku  autentycznego  
podejścia  do  Boga  i  ochrony  ich  praw  w  przypadku  przemocy  policyjnej  lub  państwowej.
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3.6  Wzmacnianie  demokracji  oraz  obrona  i  
promocja  praw  człowieka

67.  Jednym  z  obszarów  społecznych  o  dużym  znaczeniu  dla  rozwoju  narodów  jest  
demokracja,  która  została  przeanalizowana  przez  biskupów  w  Aparecidzie  
w  2007  roku  i  w  której  uznali  „pewny  postęp  demokratyczny,  który  przejawia  
się  w  różnych  procesach  wyborczych” (DAp  74),  ale  również  jasno  określili,  
że  środki  wyborcze  były  często  wykorzystywane  do  uzyskania  władzy,  która  
jest  sprawowana  w  sposób  autorytarny  przez  neopopulistyczne  reżimy,  które

przemocy  na  naszym  terytorium?

Pytania  do  refleksji:

•  Jakie  środki  pomogłyby  Kościołowi  w  pełnieniu  roli  promotora,  zarządcy  i  strażnika  

pokoju  poprzez  jego  struktury  oraz  platformy  edukacyjne  i  duszpasterskie  Kościoła?  

•  Jaka  powinna  być  prorocza  pozycja  Kościoła  w  obliczu  różnych  przejawów?

66.  Kościół  jest  powołany  do  służenia  ludzkości.  Jego  obecność  dokonuje  się  poprzez  ewangelizację  

w  wymiarze  społecznym  (por.  EG,  rozdz.  4),  miejscu,  w  którym  musi  być  obecne  Królestwo  

Boże  (por.  Mt  1,15).  Z  pewnością  „ewangelizacja  nie  byłaby  kompletna,  gdyby  nie  uwzględniała  

wzajemnej  interpelacji,  jaka  dokonuje  się  z  biegiem  czasu  między  Ewangelią  a  konkretnym,  

osobistym  i  społecznym  życiem  człowieka” (EN  29);  Oznacza  to,  że  jako  uczniowie  misjonarze  

przyjmujemy  „ewangelicznie  i  z  perspektywy  Królestwa  zadania  priorytetowe,  które  

przyczyniają  się  do  godności  każdego  człowieka  oraz  do  współpracy  z  innymi  obywatelami  i  

instytucjami  dla  dobra  człowieka” (DAp).  384).  Jak  dobrze  to  wyraża  Papież  Franciszek,  „od  

samego  początku  Ewangelii  rozpoznajemy  bliski  związek,  jaki  istnieje  między  ewangelizacją  

a  promocją  człowieka,  który  z  konieczności  musi  być  wyrażany  i  rozwijany  we  wszystkich  

działaniach  ewangelizacyjnych” (EG  178),  to  znaczy  jesteśmy  zmotywowani  i  inspirowany  

Ewangelią  utworzył  ciało  społeczne  w  Nauki  Społecznej  Kościoła.

•  Jakie  są  przejawy  przemocy  w  naszym  specyficznym  środowisku?
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W  tej  
sytuacji  ludzie  czują  się  naruszeni,  pozbawieni  praw,  represjonowani  i  
zdają  sobie  sprawę,  że  władza  jest  wykorzystywana  do  tworzenia  praw  
ograniczających  wolność;  Ci,  którzy  najbardziej  cierpią  z  powodu  tej  
sytuacji,  to  migranci,  kobiety,  rdzenni  mieszkańcy,  chłopi,  więźniowie,  
robotnicy,  przesiedleńcy,  Matka  Ziemia,  która  tak  często  nie  znajduje  
mechanizmów  odwrócenia  takiej  sytuacji;  W  wielu  miejscach  obrońcom  
praw  człowieka,  praw  przyrody  i  ludów  tubylczych  grożono,  a  nawet  
zabijano,  jak  już  wspomniano.  Głosy,  które  rozbrzmiewały  w  procesie  
słuchania,  wyrażają,  że  „daje  nadzieję,  świadectwo  tylu  męczenników  i  
obrońców  praw  człowieka  i  natury;  opór  rdzennych  ludów  i  społeczności,  
w  obronie  swoich  praw…” (SN,  s.  37).

68.  Jak  zweryfikowano  w  procesie  słuchania,  ten  niefortunny  kryzys  etyczny  
instytucji  politycznych  i  rządowych,  a  także  brak  centralnej  pozycji  
godności  ludzkiej  w  politykach  publicznych,  doprowadziły  do  rażących  
naruszeń  praw  człowieka,  ponieważ  „niektóre  parlamenty  lub  kongresy  
ustawodawcze  uchwalać  niesprawiedliwe  prawa  dotyczące  praw  
człowieka  i  woli  ludu” (DAp  79);  Wszystko  to  powoduje  w  konsekwencji  
„utratę  legitymizacji  instytucji  publicznych,  przywódców  politycznych  i  
wymiaru  sprawiedliwości,  bez  pojawienia  się  wzorowych  przywództw  
demokratycznych,  które  promują  kulturę  spotkania  i  poszukiwania  
dobra  wspólnego  ponad  prywatnymi  interesami”9 .
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9  CEL.  Proces  odnowy  i  restrukturyzacji  Rady  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  Bogota,

2021,  przyp.  30.

Wykorzystywali  utratę  prestiżu  publicznych  instytucji  państwa  i  partii  
politycznych,  jednocześnie  kierując  ludowymi  niepokojami.  Ta  
rzeczywistość  nie  tylko  się  nie  zmieniła,  ale  pogłębiła  się  w  wielu  krajach,  
zachęcona  poważnym  kryzysem  etycznym  w  prowadzeniu  polityki,  w  
partiach  politycznych,  a  także  w  rządach,  co  spowodowało  masową  
korupcję,  wykup  sumienia  z  powodu  czynnik  ekonomiczny,  a  w  
niektórych  krajach  z  powodu  handlu  narkotykami,  a  także  polityki  
publicznej,  która  jest  niezgodna  z  potrzebami  najbiedniejszych  i  z  
prawami  ludów  pierwotnych,  które  nie  szanują  ziemi  ani  ekologii,  
powodując  rosnące  zubożenie  i  Nierówności  społeczne.
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69.  Chociaż  Kościół  zrobił  wiele,  aby  uniknąć  tych  niefortunnych  sytuacji  i  
promować  prawa  człowieka  w  ramach  prawnych,  które  w  centrum  
stawiają  osobę  ludzką,  wciąż  pozostaje  wiele  do  zrobienia.  Jak  to  wyraziły  
niektóre  głosy,  należy  unikać  postrzegania  Kościoła  „jako  organizacji  
pozarządowej,  struktury  skupiającej  się  na  administrowaniu  zasobami  
materialnymi  i  rytualistycznymi,  bez  możliwości  słuchania” (SN,  s.  162),  
dla  której  proponują  „ wyjść  poza  siebie,  by  dotrzeć  do  egzystencjalnych  
peryferii,  przekonanych,  że  wokół  dialogu,  akceptacji  innego,  wspólnego  
budowania  można  odtworzyć  politykę,  gospodarkę  i  stosunki  
wspólnotowe” (SN,  s.  162).  W  obliczu  tej  złożonej  rzeczywistości  musimy  
mieć  świadomość,  że  „Kościół  nie  ma  rozwiązań  dla  wszystkich  
poszczególnych  problemów.  Ale  wraz  z  różnymi  siłami  społecznymi  
towarzyszy  propozycjom,  które  najlepiej  odpowiadają  godności  osoby  
ludzkiej  i  dobru  wspólnemu” (EG  241).

70.  Niektóre  głosy  w  procesie  słuchania  zastanawiały  się  nad  znaczeniem  
Kościoła  w  sprawach  społecznych  i  politycznych;  Biorąc  pod  uwagę  tę  
troskę,  warto  przypomnieć,  co  powiedział  papież  emeryt  Benedykt  XVI,  
kiedy  stwierdził,  że  chociaż  „sprawiedliwy  porządek  społeczeństwa  i  
państwa  jest  głównym  zadaniem  polityki”,  Kościół  „nie  może  i  nie  
powinien  pozostawać  na  uboczu  walka  o  sprawiedliwość” (DCE  25),  myśl  
tę  ratyfikował  Papież  Franciszek,  kiedy  stwierdza,  że  „wszyscy  
chrześcijanie,  w  tym  pastorzy,  są  wezwani  do  zajęcia  się  budowaniem  
lepszego  świata.  O  to  właśnie  chodzi,  bo  myśl  społeczna  Kościoła  jest  
przede  wszystkim  pozytywna  i  celowa,  kieruje  działaniem  przemieniającym  
i  w  tym  sensie  nie  przestaje  być  znakiem  nadziei,  która  wypływa  z  
kochającego  serca  Jezusa  Chrystusa  ” (EG  183).  Pod  tym  względem  
świeccy  odgrywają  decydującą  rolę  w  życiu  społecznym,  głównie  w  
polityce  i  gospodarce.  Ich  obowiązkiem  z  wiary  i  z  bycia  katolikami  jest  
„porządkowanie,  zarządzanie  i  przekształcanie  społeczeństwa  zgodnie  z  
kryteriami  ewangelicznymi  i  dziedzictwem  Nauki  Społecznej  Kościoła”10,  ale  nie  można  tego  uczynić  z  indywidualności,  ale

10  FRANCISZEK.  „Orędzie  na  spotkanie  katolików  z  odpowiedzialnością  polityczną  w  służbie  narodów  
latynoamerykańskich”.  W:  CELAM,  Nauki  Papieża  Franciszka  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach,  
s.  250.
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71.  Rehabilitacja  polityki,  do  której  wezwał  nas  Papież  Franciszek,  dokona  się  
poprzez  wszechstronne  przemyślenie,  które  działa  „według  wielkich  zasad  i  
myślenia  o  dobru  wspólnym  w  perspektywie  długoterminowej” (FT  178).  W  
tym  celu  potrzebujemy  przywódców  politycznych  świadomych  konieczności  
przestrzegania  wartości  etycznych  w  ich  życiu,  z  przywództwem  zdobytym  
przez  świadectwo  służby  ludziom  jako  własnej  misji,  którzy  potrafią  
odpowiedzieć  z  wiary  na  pokusy  płynące  z  uprawnienia  finansowe  i  medialne;  
stąd  potrzeba,  by  Kościół  promował  „procesy  kształcenia  na  temat  
tożsamości,  powołania,  misji  i  zaangażowania  świeckich  w  życie  społeczne  i  
polityczne  na  podstawie  Nauki  Społecznej  Kościoła” (SN,  s.  163).

13  FRANCISZEK.  Wiadomość  wideo  na  IV  Światowym  Spotkaniu  Ruchów  Ludowych.  16  października  2021  r.
Nr  4.
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11  FRANCISZEK.  „Spotkanie  z  władzami  cywilnymi  Boliwii”.  Tamże,  s.  99.

12  FRANCISZEK.  „Przesłanie  na  II  Światowe  Spotkanie  Ruchów  Ludowych”.  Tamże,  s.  108.

72.  W  naszej  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  pojawiają  się  formy  
artykulacji  i  sieci,  które  starają  się  spotkać  w  dziedzinie  wymagań  
społecznych  i  prawa  do  uczestnictwa.  Jednym  z  tych  doświadczeń  jest  
doświadczenie  ruchów  ludowych  w  budowaniu  demokracji  
uczestniczącej,  która  szanuje  ludzką  godność,  prawa  człowieka,  
przyrodę  poprzez  integralną  ekologię  i  realizuje  „trzech  rzeczy:  ziemia,  
dach  i  praca”  —  do  czego  nawiązał  papież  Franciszek12.  —  jako  święte  prawa.

podmioty  społeczne  odpowiedzialne  za  „przyczynianie  się  do  budowy  
jedności  i  rozwoju  społeczeństwa”11.

Te  ruchy  ludowe  działają  z  peryferii,  ponieważ  z  nich  widać  wyraźniej,  
a  w  naszych  czasach  jest  obowiązkowe  „słuchać  peryferii,  otwierać  
drzwi  i  pozwalać  im  na  uczestnictwo.  Cierpienie  świata  jest  lepiej  
rozumiane  razem  z  cierpiącymi”13;  stąd  potrzeba  promowania  
uczestnictwa  ruchów  i  narodów  w  celu  wzmocnienia  demokracji  i  
zapewnienia  poszanowania  praw  człowieka,  w  postawie  uznania  i  
miłości,  ponieważ  „tylko  z  tej  prawdziwej  i  serdecznej  bliskości  możemy  
odpowiednio  towarzyszyć  im  na  drodze  do  wyzwolenia” (WE  199).
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Pojawienie  się  nowych  ruchów  ludowych  chłopów  i  rdzennej  ludności,  które  walczą  o  
swoje  prawa,  znaki  proroctwa  w  członkach  Ludu  Bożego  w  demaskowaniu  
niesprawiedliwości  i  obronie  najsłabszych,  przebudzenie  oburzenia  młodzieży  w  oblicze  
zepsucia  i  braku  gwarancji  na  przyszłość,  kształtowanie  nowego  kierownictwa  życia  
społecznego  i  kościelnego,  pozycjonowanie  się  na  peryferiach  jako  przestrzeń  
spotkania,  badanie  znaków  czasu,  aby  rozeznać  Boże  powołanie  do  służby  rzeczywistości  
społecznej,  otworzyć  pole  na  większe  zaangażowanie  Kościoła  na  rzecz  najbardziej  
pokrzywdzonych.  Zaangażowanie,  które  nie  może  zapomnieć  o  otwarciu  na  
transcendencję,  ponieważ  dzięki  niej  „można  ukształtować  nową  mentalność  polityczną  
i  ekonomiczną,  która  pomogłaby  przezwyciężyć  absolutną  dychotomię  między  
gospodarką  a  wspólnym  dobrem  społecznym” (EG  205).

Pytania  do  refleksji:

Zaryzykujmy  marzyć,  tworzyć  nowe  społeczeństwo.

73.  Jako  mężczyźni  i  kobiety  nadziei  wierzymy  w  możliwość  tworzenia  nowych  struktur  
opartych  na  wartości  godności  osoby  ludzkiej  w  uznawaniu  jej  praw,  ale  także  w  
poszukiwaniu  szacunku  dla  matki  ziemi  i  umacnianiu  kompleksowa  ekologia.

•  Jak  wzbudzić  większe  zainteresowanie  wspólnoty  chrześcijańskiej  na  rzecz  
obrony  i  promocji  praw  człowieka  najbardziej  bezbronnych,  siostrzanej  matki  
ziemi,  a  także  zachowania  i  towarzyszenia  życiu  i  działaniu  obrońców  i  

działaczy  ten  sam?

•  Jak  promować  wszechstronną  formację  na  podstawie  Nauki  Społecznej  
Kościoła  w  celu  większego  uczestnictwa  obywateli  w  przestrzeniach  organizacji  
społecznej  i  politycznej,  która  sprzyja  twórczemu  udziałowi  w  budowaniu  
braterstwa  i  przyjaźni  społecznej?

Pierwsze  zgromadzenie  kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów
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„Edukacja  jest  podstawą  wszelkich  zmian  i  kluczem  do  przemiany  życia  
ludzi  i  społeczeństwa.  Wszechstronna  edukacja  promująca  

sprawiedliwość,  solidarność  i  pokój.  Obowiązkiem  każdego  jest  
współpraca,  aby  wypełnić  luki  edukacyjne” (SN,  s.  44).

75.  Wielka  luka  edukacyjna,  spowodowana  brakiem  dostępu  do  wysokiej  jakości  
edukacji  dla  wszystkich,  powinna  wzmocnić  zaangażowanie  Kościoła  na  rzecz  
wysokiej  jakości  edukacji  we  wszystkich  sektorach  społeczeństwa,  zwłaszcza  
tych  o  mniejszych  zasobach  ekonomicznych  i  w  tradycyjnie  zaniedbanych  
grupach  ludności,  takich  jak:  jako  ludy  tubylcze,  osoby  przesiedlone  i  
społeczności  potomków  afro.  To  zachęca  nas,  jako  chrześcijan,  do  pracy  na  
rzecz  równych  szans  dostępu  do  wszechstronnej  edukacji  publicznej  wysokiej  
jakości,  czyniąc  sprawiedliwość  edukacyjną  ważnym  wymiarem  misji  Kościoła.

„Nadszedł  czas,  aby  patrzeć  w  przyszłość  z  odwagą  i  nadzieją.  Niech  
zatem  umacnia  nas  przekonanie,  że  w  wychowaniu  tkwi  ziarno  nadziei:  
nadzieja  na  pokój  i  sprawiedliwość.  Nadzieja  piękna,  dobra;  nadzieja  

na  harmonię  społeczną” (Papież  Franciszek)14.

74.  W  tym  zglobalizowanym  świecie,  z  wielkim  postępem  naukowym  i  technologicznym,  
gdzie  informacja  i  wiedza  są  źródłem  bogactwa,  a  w  konsekwencji  różnice  
społeczne,  gospodarcze  i  kulturowe  są  znacznie  większe,  edukacja  staje  się  
istotna  jako  krytyczny  czynnik  myślenia  i  transformacji  społecznej. .  
Wychowanie,  które  stawia  człowieka  w  centrum  i  stara  się  rozwijać  wszystkie  
jego  wymiary,  aby  świadomi  swoich  możliwości  i  ograniczeń,  mógł  budować  
swój  projekt  życiowy  w  otwartości  na  Boga  i  na  innych.  Wychowania,  które  
potwierdza  godność  osoby  wyrażoną  w  szacunku,  autonomii  i  odpowiedzialnym  
korzystaniu  z  wolności,  które  towarzyszy  człowiekowi  w  poszukiwaniu  dobra  
wspólnego,  które  sprzyja  budowaniu  braterstwa  i  przyjaźni  społecznej.
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76.  Jako  Kościół  zaangażowany  w  preferencyjną  opcję  na  rzecz  ubogich,  ważne  
jest,  aby  wszystkie  instytucje  edukacyjne  —  szkoły,  ośrodki  kształcenia  
zawodowego,  instytuty  i  uniwersytety  —  przyczyniały  się  do  
przezwyciężenia  wielkich  różnic  edukacyjnych  i  stworzenia  równych  szans  
w  dziedzinie  edukacji. .  Luki  głęboko  wpływają  na  perspektywy  dzieci  i  
młodzieży  żyjących  w  ubóstwie,  powodując  frustrację  i  ból.  W  sposób  
szczególny  dziewczęta  i  młode  kobiety  są  dotknięte  wielorakim  brakiem  
większej  sprawiedliwości  w  dziedzinie  edukacji.  Jak  wyrażono  w  procesie  
słuchania,  wiele  rdzennych  ludów  pragnie  wspólnej  pracy  z  Kościołem  w  
celu  promowania  wysokiej  jakości  międzykulturowej  edukacji  dwujęzycznej  
(IBE),  w  której  rdzenni  nauczyciele  odgrywają  wiodącą  rolę,  a  ich  własna  
tożsamość  jest  potwierdzana.  W  kilku  wkładach  do  słuchania  wyraża  się  
pragnienie,  aby  Kościół,  poprzez  Organizację  Katolickich  Uniwersytetów  
Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  (ODUCAL),  promował  „przekrojowe  polityki  
międzykulturowe,  które  zwalczają  akademicki  rasizm  strukturalny  na  
uniwersytetach  ODUCAL” (SN,  s.  66)  i  promować  dialog  wiedzy  w  
warunkach  równości  między  uczelniami.

77.  Kościół  posiada  liczne  instytucje  wychowawcze,  które  wnoszą  istotny  wkład  
w  rozwój  kultury  narodów,  wychowanie,  które  stara  się  być  wszechstronne  
i  włączające,  i  które  nieustannie  czuje  się  wezwane  do  wnoszenia  wkładu  
w  formację  ludzi  myślących.  świadome  rzeczywistości,  twórcze  w  obliczu  
nowych  wyzwań,  zaangażowane  w  środowisko  ludzkie  i  społeczne  oraz  
planetę,  zdolne  do  troszczenia  się  o  wszystkie  życia  w  ich  różnych  
przejawach  i  okazujące  solidarność  poprzez  czułość,  współczucie  i  hojność.

78.  Wychowanie  w  tych  skomplikowanych  czasach  oznacza  bardziej  kreatywnych  
i  dynamicznych  pedagogów,  którzy  zachęcają  uczniów  do  uczestnictwa  i  
rozwoju  z  ich  własnej  nowości,  otwierając  przestrzeń  do  aktywnego  
słuchania,  dialogu  i  wspólnego  podejmowania  decyzji  z  nimi  i  ich  
rodzinami,  a  tym  samym  przyczynić  się  do  budowy  lepszej  wszechstronnej  
edukacji.  Wszystko  to  zakłada  uznanie  siebie  za  mistrzów  kultury  spotkania  
i  powszechnego  braterstwa.
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b.  Kultura  spotkania,  która  pozwala  na  dialog  na  wszystkich  poziomach,  nie  tylko  
jako  postawa  taktyczna,  ale  jako  wewnętrzny  wymóg  wspólnego  przeżywania  
radości  prawdy  oraz  pogłębiania  jej  sensu  i  praktycznych  implikacji.

80.  W  Veritatis  gaudium  Papież  Franciszek  wzywa  uniwersytety  do  podjęcia  wyzwania  
Soboru  Watykańskiego  II  w  celu  przezwyciężenia  tego  rozdźwięku  między  teologią  
a  duszpasterstwem,  między  wiarą  a  życiem  oraz  koniecznością  „wytrwałego  
wysiłku  mediacji  kulturowej  i  społecznej”.  Ewangelii” (GV  3).  W  tym  celu  przedstawia  
następujące  kryteria:

światło  objawienia.
c.  Inter  i  transdyscyplinarność,  ćwiczona  z  mądrością  i  kreatywnością  poprzez

a.  Kontemplacja  i  duchowe,  intelektualne  i  egzystencjalne  wprowadzenie  w  sedno  
kerygmatu.

79.  Kościół  uznaje  na  uniwersytecie  przestrzeń  sprzyjającą  nawiązywaniu  dialogu  między  
wiarą  i  rozumem,  a  przez  to  przyczynianie  się  do  rozwoju  narodów.  Członkowie  
społeczności  uniwersyteckiej  żyją  i  dzielą  się  troskami,  obawami,  brakami  i  
potrzebami  różnych  domów  studiów,  a  pośród  wszystkich  tych  zagrażających  
sytuacji  nawiązywane  są  również  relacje  z  ludźmi,  działaniami  i  konkretnymi  
doświadczeniami,  które  pozwalają  doświadczyć  innego  Rzeczywistość  w  środku  
kryzysu,  starając  się  skoncentrować  energię  życiową  wniesioną  przez  każdy  
uniwersytet  jako  konkretny  znak  nadziei,  siły  i  zachęty.

d.  Pilna  potrzeba  zdecydowanego  aktywowania  odpowiednich  synergii  z  
instytucjami  akademickimi  różnych  krajów  oraz  z  tymi,  które  czerpią  inspirację  
z  różnych  tradycji  kulturowych  i  religijnych  (por.  VG  4).
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82.  Globalny  Pakt  Edukacyjny  zawiera  wizję  edukacji  zaprojektowanej  poza  szkołą:  chodzi  
o  towarzyszenie  społeczeństwu  w  odkrywaniu  jego  edukacyjnego  powołania.  
Wioska  edukacyjna  stanie  się  rzeczywistością,  jeśli

„Każda  zmiana  wymaga  drogi  wychowawczej,  która  dojrzeje  nową  powszechną  
solidarność  i  bardziej  przyjazne  społeczeństwo” (Papież  Franciszek)15.

wszyscy  uznajemy  się  za  obywateli  tej  samej  wsi  i  bierzemy  odpowiedzialność  za  
edukację  młodych  pokoleń.  W  tym  sensie  należy  przyjąć  wezwanie  do  nawiązywania  
i  wzmacniania  sojuszy  edukacyjnych  „z  mężczyznami  i  kobietami  kultury,  nauki,  
sportu,  artystami,  operatorami  mediów  społecznościowych  we  wszystkich  częściach  
świata.  paktu,  a  swoim  świadectwem  i  pracą  stają  się  promotorami  wartości  troski,  
pokoju,  sprawiedliwości,  dobroci,  piękna,  przyjmowania  innych  i  braterstwa”17.

81.  Jedną  z  najwybitniejszych  idei  przesłania  Papieża  Franciszka  w  wezwaniu  do  Globalnego  
Paktu  Edukacyjnego  jest  podtrzymywana  nadzieja,  że  lepszy  świat  jest  możliwy  
dzięki  wytrwałemu  zadaniu  przekształcenia  go  w  „wioskę  edukacyjną”,  w  której  
każdy  przyjmuje  swoją  rola  wychowania  drugiego  z  jego  zawodu,  zawodu,  handlu  
lub  działalności,  w  każdej  dziedzinie  jego  życia.  Wioska  złożona  ze  wszystkich  i  
zbudowana  z  sojuszy,  które  będą  możliwe,  gdy  wzrośnie  umiejętność  budowania  
otwartych  relacji  międzyludzkich,  opartych  na  cierpliwym  słuchaniu,  konstruktywnym  
dialogu  i  wzajemnym  zrozumieniu.  Towarzysząc  tej  idei,  Papież  mówi  o  potrójnej  
męstwie  lub  odwadze,  która  posłuży  pogłębieniu  umiejętności  uzgadniania  z  
innymi  lub  z  innymi:  „pakt  istnieje  wtedy,  gdy  uznajemy  drugiego,  odmiennego  od  
nas,  nie  jako  zagrożenie  dla  naszej  tożsamości  ale  jako  towarzysz  podróży”16.

3.7.1  Odbuduj  Globalny  Pakt  Edukacyjny

15  FRANCISZEK.  Przesłanie  inauguracji  Globalnego  Paktu  Edukacyjnego.  12  września  2019  r.

„Globalne  porozumienie  w  sprawie  edukacji.  Razem,  aby  spojrzeć  dalej”.  15  października  2021  r.

16  Globalny  Pakt  Edukacyjny.  Narzędzie  pracy.  Dostępne  pod  adresem:  https://www.educationglobalcompact.

17  FRANCISZEK.  Przekaz  wideo  z  okazji  spotkania  promowanego  przez  Kongregację  Wychowania  Katolickiego:

org/resources/Resource/instrumentum-laboris-sp.pdf
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3.7.2  Popularna  edukacja

84.  Kościół  musi  z  każdym  dniem  bardziej  przyczyniać  się  do  formowania  ludzi  zaangażowanych  
w  przeobrażanie  świata,  stawienie  czoła  ubóstwu,  niesprawiedliwości,  zepsuciu  we  
wszystkich  jego  formach  oraz  niszczeniu  życia  i  planety,  czyniąc  kroki  w  kierunku  
powszechnego  wychowania  oparte  na  partycypacji  i  transformacji.  Poprzez  edukację  
w  zakresie  wartości  i  jakości,  która  generuje  krytyczne  spojrzenie  na  rzeczywistość,  
można  szkolić  ludzi,  aby  byli  zaangażowani  w  budowę  sprawiedliwego  i  równego  
społeczeństwa  dla  wszystkich.  Dla  papieża  Franciszka  „konieczne  jest  połączenie  
wysiłków  w  celu  osiągnięcia  szerokiego  sojuszu  edukacyjnego,  z  myślą  o  formowaniu  
ludzi  dojrzałych,  zdolnych  do  odbudowy  tkanki  relacji  i  stworzenia  bardziej  braterskiego  
społeczeństwa”18.

„Edukacja  popularna  to  przestrzeń,  która  generuje  kultury  poprzez  
doświadczenia  pedagogiczne,  które  przyczyniają  się  do  poszerzania  
światopoglądów,  generując  w  ten  sposób  nowe  wizje,  uczucia  i  postawy  wobec  rzeczywistości”

83.  Polityka  edukacyjna  na  kontynencie  musi  opierać  się  na  pakcie  edukacyjnym  obejmującym  
wszystkich,  który  stawia  kwestię  edukacji  na  stole  nie  tylko  w  sferze  edukacyjnej  i  
rodzinnej,  ale  także  w  ramach  projektu  rządowego,  w  dziedzinie  biznesu,  sztuki,  
religii ,  mając  wpływ  na  społeczne,  polityczne,  gospodarcze,  kulturalne,  począwszy  od  
sojuszy  wychowawczych,  drogę,  którą  jako  Kościół  podejmujemy  odpowiedzialnie  w  
misji  ochrzczonej,  w  świetle  Słowa  Bożego,  dążąc  do  naświetlenia  rzeczywistości  
wychowania  tak  że  jest  wszechstronna  i  przemieniająca.

85.  Niezbędna  jest  edukacja  ludowa  oparta  na  refleksji  i  dialogu.
„Istnieje  pilna  potrzeba  […]  edukacji,  która  wzmacnia  i  otwiera  ścieżki  uczestnictwa  i  
przyszłości  dla  wszystkich.  I  w  tym  celu  Kościół  musi  wzmocnić  świadomość  edukacji  
online;  sieci  edukacyjne,  które  uwidaczniają  wartość  dodaną  edukacji  katolickiej.  
Edukacja  jest  platformą  zmiany  społecznej  iw  tym  sensie  jedną  z  najlepszych  możliwości  
pracy  dla  Królestwa” (SN,  s.  44)

(Słuchaj  zgromadzenia  kościelnego).

18  FRANCISZEK.  Przemówienie  do  uczestników  seminarium  „Edukacja:  globalny  kompakt”.  7  lutego  2020  r.
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•  Jakie  wyzwania  dostrzegamy  dla  instytucji  edukacyjnych  Kościoła  na  kontynencie  w  

ramach  Globalnego  Paktu  Edukacyjnego?

•  W  jaki  sposób  Kościół  Ludu  Bożego  na  misji  i  w  drodze  do  wyjścia  może  promować  

wszechstronną  edukację  inspirowaną  wartościami  Ewangelii  ze  szczególnym  

uwzględnieniem  najbardziej  ubogich?

Pytania  do  refleksji:

•  Jak  ustanowić  i  realizować  procesy  duszpasterskie,  na  wszystkich  poziomach  edukacji,  

zaangażowane  w  dialog  między  wiarą  –  nauką  –  techniką,  na  rzecz  ekologii  integralnej?

Pierwsze  zgromadzenie  kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów
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4.  Słuchanie  i  rozeznawanie:  
znaki  eklezjalne,  które  są  
dla  nas  największym  wyzwaniem
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4.1  Kościół  synodalny  i  ewangelizacyjny:  wszystkich  i  dla  wszystkich”

86.  Aparecida  opowiadał  się  za  Kościołem  otwartym  na  różnorodność,  który  docenia  
i  zachęca  do  spotkania  i  pełnego  szacunku  dialogu  między  różnymi  członkami  
Ludu  Bożego;  Kościół,  który  świadczy  o  wielkiej  miłości  Boga,  który  burzy  mury  
i  zaciera  granice,  które  zbudowaliśmy  między  nami,  kiedy  nie  pamiętamy  słów  
Jezusa:  „Daję  wam  nowe  przykazanie:  miłujcie  się  wzajemnie.  Jak  ja  was  
umiłowałem,  tak  też  miłujcie  się  nawzajem.  Dzięki  waszej  wzajemnej  miłości  
wszyscy  poznają,  że  jesteście  moimi  uczniami” (J  13,34).  Jego  Duch  przynagla  
nas  do  przekraczania  tych  granic  i  niesprawiedliwych  podziałów  oraz  do  uznania  
siebie  za  synów  i  córki  umiłowane  przez  Boga  oraz  za  braci  i  siostry  w  Chrystusie.

Zmniejsza  to  możliwości  społeczności  tubylczych,  potomków  Afro,

88.  Aparecida  uznaje  i  docenia  „bogactwo  i  różnorodność  kulturową  narodów  
Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów” (DAp  56).  W  tym  regionie  istnieją  „różnorodne  
kultury  tubylcze,  afroamerykańskie,  metyskie,  chłopskie,  miejskie  i  
podmiejskie” (DAp  56).  Stwierdza  się,  że  „założenie  różnorodności  kulturowej  
[…]  jest  imperatywem  chwili” (DAp  59).  Czternaście  lat  po  Aparecidzie  członkowie  
rdzennych  ludów  i  Afro-potomkowie,  a  także  ludzie  z  innych  kontekstów  
kulturowych  potwierdzili  w  swoim  wkładzie  w  proces  słuchania,  że  w  
społeczeństwach  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  nadal  występują  duże  asymetrie  
w  odniesieniu  do  siły  ekonomicznej,  polityczne,  społeczne  i  kulturalne.

87.  Dokument  z  Aparecidy  skupia  się  przede  wszystkim  na  różnorodności  społeczno-
kulturowej  w  społeczeństwie  i  Kościele;  w  odniesieniu  do  sfery  kościelnej  
odzwierciedla  różnorodność  charyzmatów  i  posług.  Należy  zauważyć,  że  w  
procesie  słuchania,  w  drodze  do  Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego  w  
Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach,  pojawia  się  wiele  wkładów,  w  których  
tematem  jest  również  różnorodność  seksualna  członków  Kościoła,  który  chce  
być  rozpoznany  i  szanowane.

4.1.1  Wielka  różnorodność  społeczno-kulturowa  w  społeczeństwie  i  w  Kościele”
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Boli,  że  często  członkowie  tego  ludu  doświadczają  „odrzucenia  różnorodności  
kulturowej  lub  pozycji  wyższości  w  stosunku  do  ludów  afro-potomnych” (SN,  
s.  68).  Powoduje  również  ból,  że  wielu  młodych  ludzi  pochodzenia  
afrykańskiego  żyje  w  sytuacjach  narastającej  przemocy.  W  kilku

90.  W  różnych  wypowiedziach  członków  Afro-potomków  wymienia  się  je  wśród  
aspektów,  które  najbardziej  szkodzą  „nierówności  ekonomicznej,  bezrobociu,  
[i]  brakowi  dostępu  do  odpowiedniego  zdrowia  […]  dla  Afro-  populacja  
potomna” (SN,  s.68).  Kilka  głosów  ze  wspólnot  afro  wyrażało  swój  ból  z  
powodu  „silnych  cech  rasizmu,  wykluczenia  i  nadużyć  w  naszych  
społeczeństwach,  a  nawet  małej  wrażliwości  w  Kościele  na  rzeczywistość  i  
tożsamość  ludów  afro-potomnych” (SN,  s.  68). .

kobietom  i  chłopom  dostęp  do  życia  w  godziwych  warunkach,  często  
cierpiących  z  powodu  ubóstwa  i  wykluczenia.

Wkład  wyraża  zaniepokojenie  brakiem  duszpasterstwa  afro  w  wielu  
Kościołach  partykularnych.

4.1.2  Ludy  potomków  afro

89.  Istnieje  prośba  pierwotnych  narodów,  aby  Kościół  „towarzyszył”  im  i  traktował  jak  
równych  sobie,  szanując  ich  „światopogląd  i  różnorodność” (SN,  s.  67).  Wyraźnie  
wnosi  się,  aby  Kościół  „bronił  życia  rdzennej  ludności  i  potępiał  nadużycia  Wspólnemu  
Domowi” (SN,  s.

67).  Członkowie  ludów  tubylczych  kwestionują  pewne  koncepcje,  jakie  czasami  
przedstawiciele  Kościoła  mają  na  temat  ludów  tubylczych  i  ubóstwa.  Wyraźny  jest  w  
tym  względzie  następujący  cytat:  „Nie  chcemy,  aby  Kościół  postrzegał  nas  jako  
'biedne  rzeczy',  pierwotne  ludy,  ponieważ  mamy  wiele  do  dania  i  zaoferowania  z  
naszego  światopoglądu.  Kościół  musi  się  uczyć,  szanować  różnorodność  kulturową,  
którą  mamy”

67).  Podkreśla  się,  że  na  poziomie  relacji  między  ludami  tubylczymi  i  nierdzennymi  
„jako  duszpasterze  musimy  traktować  się  nawzajem  na  tym  samym  poziomie” (SN,  s.

(SN,  s.  67).

52

Pierwsze  zgromadzenie  kościelne  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów

Machine Translated by Google



53

Dokument  do  rozeznania  wspólnoty

91.  Należy  jednak  z  nadzieją  zauważyć,  że  „tam,  gdzie  jest  dobrze  rozwinięte  
duszpasterstwo  afro  […],  istnieją  odpowiednio  inkulturowane  modele  
duszpasterskie,  z  ratowaniem  korzeni  czarnej  ludności  afro,  i  tam,  gdzie  
odbywają  się  obrzędy  pełne  własnych  cech” (SN,  s.  68).  Dla  różnych  
członków  wspólnoty  afro  jest  to  także  znak  nadziei,  że  „służby  rozwijają  
się  z  akcentem  dobrze  zorientowanym  na  tożsamość  tego  ludu” (SN,  s.  68).

19  Por.  Kongregacja  ds.  Wychowania  Katolickiego.  „Stworzył  ich  jako  mężczyznę  i  kobietę”.  O  ścieżkę  
dialogu  w  kwestii  płci  w  edukacji,  2  lutego  2019  r.

92.  W  wypowiedziach  doceniono  fakt,  że  „nawet  pośród  trudności  duszpasterstwo  
afro  poszukuje  konkretnych  sposobów  poprawy  warunków  życia”  afro-potomków  
na  kontynencie.  Jest  mocno  zaangażowana  w  poszanowanie  godności  osób  
pochodzenia  afrykańskiego  i  „walkę  o  sprawiedliwość” (SN,  s.  68).

195).  Jako  Kościół  jesteśmy  wezwani  do  wsłuchiwania  się  w  te  głosy  i  do  
wyrażanego  w  nich  bólu  oraz  do  zadawania  sobie  pytania,  co  mówi  nam  
Ewangelia  w  obliczu  tej  rzeczywistości,  o  której  należy  nabyć  i  pogłębić  pełną  
szacunku,  a  zarazem  rygorystyczną  wiedzę19. .

94.  W  odniesieniu  do  różnorodności  płciowej  kilka  głosów  wyraża  ból  z  powodu  
dostrzeżenia  obojętności  i  odrzucenia  ze  strony  Kościoła  w  kwestii  różnorodności  
płciowej.  Jesteśmy  wezwani  do  postrzegania  „bólu  osób  LGT  BIQI+,  które  czują  
się  odrzucone  przez  Kościół”  ze  względu  na  swoją  tożsamość  i  orientację  
seksualną.  Pojawia  się  „dyskomfort”,  ponieważ  po  pięciu  latach  Amoris  laetitia  
poczyniono  bardzo  małe  postępy,  „zwłaszcza  w  zakresie  formacji  duchowieństwa  
i  hierarchii  w  obliczu  różnorodności  płciowej” (SN,  s.

93.  W  odniesieniu  do  orientacji  duszpasterskich  wyraża  się  pragnienie,  aby  „kultura  
była  przekrojową  częścią  ewangelizacji”  i  otwartość  na  „prawdziwą  inkulturację  
ewangelizacji” (SN,  s.  70).

4.1.3  Osoby  o  różnych  tożsamościach  i  orientacjach  seksualnych
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96.  Jeśli  chodzi  o  to,  czego  nie  ma  w  naszym  Kościele,  wskazuje  się,  że  potrzebna  jest  
większa  świadomość  rzeczywistości,  że  „lud  Boży  jest  różnorodny”.
(SN,  s.  195)  o  orientacji  seksualnej  oraz  o  tym,  że  „osoby  zróżnicowania  seksualnego  
potrzebują  także  towarzyszenia  psycho-duchowego  […]  i  swoich  rodzin” (SN,  s.  195),  
które  na  własnym  ciele  doświadczają  bólu  odrzucenia  i  strukturalnej  obojętności  
wewnątrz  i  na  zewnątrz  Kościoła.  Z  tego  powodu  kładzie  się  nacisk  na  to,  że  
„różnorodność  seksualna  jest  bardzo  wielkim  wyzwaniem  rodzinnym  […]  z  powodu  
braku  akceptacji  w  Kościele,  który  powinien  być  par  excellence  schronieniem  
opartym  na  miłości  Boga” (SN ,  s.  195).  Jesteśmy  wezwani,  by  jako  Kościół  
ewangelizacyjny  i  synodalny  odpowiedzieć  na  tę  rzeczywistość.

95.  W  odniesieniu  do  tego,  co  daje  nadzieję,  wspomina  się  o  „podstawowych  wspólnotach  
kościelnych”;  „przestrzenie  takie  jak  Padis+  (Duszpasterstwo  Różnorodności  
Seksualnej)  Wspólnoty  Życia  Chrześcijańskiego  (CVX),  które  przyjmują  i  budują  z  
pozytywów”;  „niektóre  nowe  instancje  kościelne  […],  które  promują  uczestnictwo  
świeckich  i  szacunek  dla  różnorodności  seksualnej”;  „udział  obywatelski  i  ruchy  
społeczne,  które  dają  nowe  możliwości  dialogu,  bardziej  skoncentrowane  na  osobie  
i  dobru  wspólnym,  kwestionujące  dotychczasowy  model” (SN,  s.  195).

97.  W  odniesieniu  do  orientacji  duszpasterskich  bardzo  podkreśla  się  potrzebę  większego  
szkolenia  w  zakresie  różnorodności  seksualnej  w  celu  zdobycia  bardziej  rygorystycznej  
i  pełnej  szacunku  wiedzy  na  temat  ludzkiej  seksualności  oraz  szerzenia  pozytywnych  
doświadczeń  duszpasterstwa  różnorodności  seksualnej  poprzez  pielęgnowanie  
postaw  szacunku,  przyjęcie  i  otwartość  na  spotkanie  i  dialog  z  naszymi  braćmi  i  
siostrami.  Świadectwo  osoby  zobowiązuje

W  tym  procesie  bardzo  istotne  jest  to,  co  zwraca  nam  uwagę  Kongregacja  ds.  
Wychowania  Katolickiego,  stwierdzając,  że  „punktem  spotkania  jest  wychowanie  
dzieci  i  młodzieży  do  poszanowania  każdej  osoby  w  jej  szczególnej  i  odmiennej  
kondycji,  tak  aby  nikt  ze  względu  na  ich  stany  osobiste  (niepełnosprawność,  
pochodzenie,  wyznanie,  skłonności  afektywne  itp.)  mogą  stać  się  przedmiotem  
szykan,  przemocy,  zniewag  i  niesprawiedliwej  dyskryminacji.  Jest  to  wychowanie  do  
aktywnego  i  odpowiedzialnego  obywatelstwa,  w  którym  wszystkie  słuszne  przejawy  
osoby  są  przyjmowane  z  szacunkiem”20.

20  Tamże,  nr  16.
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Spotkanie  z  tym  duszpasterstwem  jest  w  tym  względzie  znaczące  i  
inspirujące:  „pracujemy  właśnie  dlatego,  że  mężczyźni  i  kobiety  różnych  
płci  są  traktowani  w  Kościele  i  w  społeczeństwie  z  takimi  samymi  prawami  
jak  osoby  heteroseksualne  iz  godnością  bycia  dziećmi  i  córkami  Boga.  
Patrzymy  bardziej  z  miłością  na  naszego  bliźniego  i  nadal  będziemy  
przyjmować  ojców  i  matki,  którzy  przychodzą  do  naszej  posługi  w  
poszukiwaniu  pociechy  i  towarzystwa  w  obliczu  Kościoła,  który  patrzy  
dyskryminująco  na  kwestię  różnorodności  seksualnej  " (SN ,  strona  196).  
Istnieje  wezwanie  do  przezwyciężenia  dyskryminujących  poglądów  i  
postaw  oraz  do  przekształcenia  się  przez  Ducha  w  Kościół,  który  przyjmuje  i  włącza.

4.1.4  Osoby  o  różnych  (specjalnych)  zdolnościach

98.  W  procesie  słuchania  uczestniczyli  również  przedstawiciele  populacji  o  różnych  
zdolnościach  i  ich  towarzysze.  Ci,  którzy  towarzyszą,  wyrazili  swój  ból  z  
powodu  niewłączenia  tej  populacji  —  w  wielu  przypadkach  —  do  środowisk  
kościelnych.  Boli  ich,  że  generalnie  „wciąż  nie  ma  specjalistycznego  szkolenia  
integrującego  osoby  niepełnosprawne,  aby  ci  z  nas,  którzy  aktywnie  
uczestniczą  w  [duszpasterstwie],  mogli  się  nimi  opiekować  i  pomagać  im  
integrować  się  ze  społecznością  w  we  właściwy  sposób” (SN,  s.199).
Kilka  komentarzy  wskazuje,  że  w  większości  przypadków  konieczne  jest  
wdrożenie  strategii  włączających  (braille'a,  język  migowy  i  inne)  oraz  zwrócenie  
większej  uwagi  na  dostępność  przestrzeni  fizycznych,  aby  osoby  o  różnych  
potrzebach  mogły  uczestniczyć  w  działaniach  w  parafiach,  wspólnotach  i  
instytucjach  kościelnych .  Kościół  ma  również  misję  przyczyniania  się,  wraz  z  
innymi  podmiotami,  do  budowania  bardziej  integracyjnego  społeczeństwa,  
które  generuje  pracę  dla  osób  o  różnych  zdolnościach.  W  słuchaniu  szczególny  
nacisk  położono  na  „wprowadzanie  w  życie  przestrzeni  kościelnych,  w  których  
poprzez  studium  i  analizę  (teologiczną)  podchodzi  się  do  tego,  jak  ludzie  z  
niepełnosprawnością  intelektualną  żyją,  czują  i  wyrażają  Boga” (SN,  s.  199).
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100.  W  Kościele  synodalnym  jesteśmy  wezwani  do  przeżywania,  tak  jak  Piotr,  
procesu  nawrócenia,  otwartego  na  nowość  Ducha.  Ogromna  różnorodność  
kulturowa,  społeczna,  sprawnościowa  i  seksualna  w  naszym  regionie  wzywa  
nas  do  tworzenia  relacji  międzykulturowych  z  twórczą  miłością,  „gdzie  
różnorodność  nie  oznacza  zagrożenia,  nie  uzasadnia  hierarchii  władzy  
jednych  nad  innymi,  ale  dialog  z  różnymi  wizjami  kulturowymi  celebracji,  
wzajemnej  relacji  i  odrodzenia  nadziei” (DAp  97).  Chodzi  o  różnorodność,  
która  nie  sprzeciwia  się  jedności  ani  nie  jest  budowana  jej  kosztem,  ale  jest  
„różnorodnością  pogodzoną” (EG  230)  z  jednością.  Dobrym  obrazem  tej  
jedności,  którą  często  posługuje  się  Papież  Franciszek,  jest  wielościan,  „gdzie  
jednocześnie  szanując  każdą  wartość,  całość  jest  czymś  więcej  niż  częścią” (FT  
145).  Kościół  synodalny  jest  powołany  do  bycia  Kościołem  wielościennym,  w  
dialogu  z  różnorodnościami  społeczno-kulturowymi,  religiami,  tożsamościami  
i  orientacjami  seksualnymi;  Kościół,  który  stwarza  miejsce  dla  różnych  
duchowości  i  sposobów  wcielania  i  przeżywania  wiary  chrześcijańskiej  z  twórczą  miłością.

4.1.5  W  świetle  Słowa  Bożego  i  Magisterium”

99.  Kościół  synodalny  jest  powołany  do  bycia  Kościołem  otwartym  na  różnorodność,  
Kościołem  wszystkich  i  dla  wszystkich.  To  wyraża  horyzont,  ku  któremu  
jesteśmy  wezwani,  by  iść.  Postać  lub  ikona  Piotra  w  procesie  nawrócenia  w  
domu  Korneliusza  (Dz  10,  34s)  może  nam  przekazać  coś  istotnego  na  temat  
dyspozycji  koniecznych  do  międzykulturowego  współistnienia.  Ze  względu  
na  swoje  z  góry  przyjęte  idee  oraz  uprzedzenia  kulturowe  i  religijne,  Pedro  
początkowo  stanowczo  sprzeciwia  się  wejściu  do  domu  Cornelio.  Ale  krok  
po  kroku  otwiera  się  na  nowość  Ducha,  który  pozwala  mu  widzieć  
rzeczywistość  w  świetle  Boga  i  przemienia  go,  jak  pokazują  jego  słowa  w  
momencie  nawrócenia:  „teraz  naprawdę  rozumiem,  że  Bóg  nie  czyni  różnicy  
między  osobami” (Dz  10,  34).
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Panowie,  co  mam  zrobić,  aby  się  uratować?  Odpowiedzieli:  Uwierz  w  Pana  
Jezusa,  a  ty  i  twoja  rodzina  będziecie  zbawieni.  I  głosili  Słowo  Pańskie  jemu  i  

wszystkim,  którzy  byli  w  jego  domu” (Dz  16,30-32).

102.  W  14-leciu  Aparecidy  (2007)  można  zauważyć,  że  wyzwania  dla  rodzin,  aby  pozostać  
razem  i  promować  współistnienie  oparte  na  szacunku,  miłości  i  wzajemnej  trosce,  
słuchaniu  i  dialogu,  a  także  czytaniu  Słowa  Bożego  i  wspólnej  modlitwie  są  nawet  
silniejszy.  Dotyczy  to  zwłaszcza  pandemii,  której  doświadczamy.  Coraz  wyraźniej  
widać,  że  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  Karaibach  istnieją  bardzo  zróżnicowane  realia  
rodzinne,  które  wymagają  kreatywności  duszpasterskiej,  by  odkrywać  nowe  ścieżki  
towarzyszenia  im  w  różnych  realiach.  W

Pytania  do  refleksji:

•  Poprzez  te  głosy,  co  Duch  mówi  do  nas  jako  Kościoła  na  drodze  i  jakie  
postawy  i  działania  pomogłyby  ukształtować  prawdziwy  wieloboczny  
Kościół  wśród  wszystkich?

101.  Droga  do  Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego  skłoniła  nas  do  spojrzenia

Była  wdzięczna  za  wielkie  wydarzenie  kościelne  w  Aparecidzie,  gdzie  Papież  Benedykt  
XVI  w  swoim  przemówieniu  inauguracyjnym  stwierdził,  że  „rodzina,  'dziedzictwo  
ludzkości',  stanowi  jeden  z  najważniejszych  skarbów  narodów  Ameryki  Łacińskiej  
[...] .  Droga ,  na  której  rozpoczął  się  proces  słuchania,  doprowadziła  nas  do  większej  
świadomości,  że  życie,  które  oferuje  Chrystus  i  które  obejmuje  wszystkie  wymiary  
ludzkiej  egzystencji,  to  znaczy  osobisty,  rodzinny,  duchowy,  społeczny  i  kulturowy  
(por.  DAp  13)  konkretyzuje  się  między  innymi  w  trosce  o  małżeństwo  i  rodzinę  (por.  
DAp  431-475).

•  Co  porusza  się  we  mnie/nas,  gdy  czytamy  głosy  rdzennych  mieszkańców,  
Afro-potomków,  osób  o  różnych  zdolnościach  oraz  osób  ze  społeczności  
LGTBIQI+?

4.2  Duszpasterskie  wyzwanie  głoszenia  Ewangelii  rodzinom  dzisiaj
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104.  Obecnie  wiele  rodzin  cierpi  z  powodu  wykluczającego  systemu  
ekonomicznego,  a  wiele  z  nich  jest  dotkniętych  zanieczyszczonym  
środowiskiem,  przeludnieniem  i  niewielką  ilością  terenów  zielonych,  zwłaszcza  w  miastach.
Różne  głosy  w  procesie  słuchania  wyrażały  ból  z  powodu  widocznego  
wzrostu  przemocy  domowej.  Sytuacje  te  wymagają  naszej  uwagi  oraz  
twórczej  i  skutecznej  odpowiedzi  duszpasterskiej,  zarówno  w  celu  ochrony  
najbardziej  dotkniętych  przemocą  kobiet,  chłopców  i  dziewcząt,  jak  i  
dotarcia  do  korzeni  problemu  i  promowania  małżeństwa  poprzez  opiekę  
duszpasterską.  rodzina  inne  sposoby  nawiązywania  kontaktów  i  narzędzia  do  nauki

W  procesie  słuchania,  w  drodze  na  I  Zgromadzenie  Kościelne,  w  wielu  
wypowiedziach  uwydatniono  cechy  duszpasterstwa,  które  kieruje  się  
ludzkimi,  psychospołecznymi  i  duchowymi  potrzebami  dzisiejszych  rodzin.

103.  Przegląd  wypowiedzi  na  temat  rodziny,  jakie  oferuje  nam  Synteza  narracji  
ze  słuchu ,  pozwala  nam  uświadomić  sobie,  że  wiele  rodzin,  szczególnie  
tych  żyjących  w  warunkach  wysokiej  bezbronności,  zostało  silnie  
dotkniętych  pandemią  i  jej  konsekwencje,  takie  jak  utrata  pracy  i  
dochodów  ekonomicznych,  wzrost  ubóstwa,  niepewność  i  niepewność  
egzystencjalna,  fakt  konieczności  życia  w  bardzo  małych  przestrzeniach  
domowych  w  czasie  odosobnienia  w  wielu  przypadkach  oraz  znaczny  
wzrost  przemocy  domowej ,  do  których  dochodzą  ogromne  trudności  w  
dostępie  do  publicznej  służby  zdrowia  w  celu  otrzymania  odpowiedniej  i  
terminowej  opieki  w  obliczu  choroby  oraz  wymagane  leczenie;  opieka  w  
domu  nad  członkami  rodziny  zarażonymi  Covid-19,  jednocześnie  chroniąc  
innych  członków  rodziny  przed  zarażeniem  wirusem;  i  żałoba  —  lub  
niemożność  opłakiwania  go  —  z  powodu  utraty  bliskich.  Z  drugiej  strony  
pandemia  obudziła  lub  pogłębiła  w  wielu  rodzinach  świadomość,  że  są  
one  „Kościołem  domowym”  i  skłoniła  je  do  twórczego  poszukiwania  
różnych  sposobów  wspólnej  modlitwy,  czytania  Słowa  Bożego  i  odżywiania  
ich  wiary  jako  rodzina.  Kilka  rodzin  często  spotykało  się  regularnie  i  
wirtualnie,  aby  celebrować  wiarę  i  praktykować  solidarność,  towarzysząc  
sobie  nawzajem  i  koordynując  działania  wspierające  inne  rodziny  w  ich  
środowisku.
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106.  Towarzyszenie  wymagane  przez  różne  formy  wyrazu  rodzin  wymaga  
„kompleksowego  planu  duszpasterskiego,  aby  zająć  się  rodzinami  [w  ich  
potrzebach]  z  wykwalifikowanym  zespołem  (porady  prawne,  opieka  psychologiczna  i

pokojowo  rozwiązywać  konflikty.  Słuchając,  ludzie,  których  krewni  zostali  
pozbawieni  wolności,  podzielali  niepewną  sytuację  w  wielu  więzieniach  
dotyczącą  poszanowania  praw  człowieka  osadzonych.

105.  We  wkładzie  w  proces  słuchania  zwraca  się  uwagę  na  coś  istotnego,  gdy  
rozważamy  duszpasterstwo  rodzinne  w  Kościele  na  drodze  nawrócenia  ku  
coraz  silniejszemu  doświadczeniu  i  praktyce  synodalności:  „musimy  mieć  
świadomość,  że  nie  ma  doskonałych  rodzin;  wszyscy  mają  swoje  wady  i  
zalety;  a  tradycyjna  rodzina  to  nic  innego  jak  nietradycyjna  rodzina  i  
odwrotnie.  Obydwa  wymagają  towarzyszenia  i  poczucia,  że  są  częścią  
integrującego,  rozumiejącego,  tolerancyjnego  Kościoła,  który  przekazuje  
nadzieję  i  bezpieczeństwo” (SN,  s.  209).  Różne  artykuły  podkreślają  znaczenie  
„tworzenia  we  wszystkich  członkach  Kościoła  postaw  przyjęcia,  słuchania,  
otwartości,  bliskości  i  solidarności,  aby  lepiej  zrozumieć  realia  i  doświadczenia  
rodzin”  oraz  włączania  rodzin  w  różne  sytuacje  w  naszych  parafiach  i  
wspólnotach”.  bez  uprzedzeń,  odrzucenia  lub  potępienia”.  Chodzi  o  
towarzyszenie  wszystkim  rodzinom  poprzez  duszpasterstwo  rodzinne  i  „na  
wszystkich  jego  etapach  (także  w  sytuacjach  niepożądanych,  takich  jak  
rozwód)  bez  jakiejkolwiek  dyskryminacji  (SN,  s.  209)”.

Przypomnieli  nam,  jak  ważne  jest  towarzyszenie  duszpasterskie  rodzinom  
pozbawionych  wolności.  Wymaga  to  ścisłej  współpracy  duszpasterstwa  
więziennego  i  duszpasterstwa  rodzinnego,  a  także  szeroko  zakrojonego  
duszpasterstwa  społecznego  w  ogóle.  Kilka  głosów  podkreślało  związek  roli  
rodzin  w  wychowaniu  do  wartości  obywatelskich,  moralnych  i  religijnych  z  
wychowaniem  duszpasterskim  jako  istotny.  W  procesie  słuchania  wielu  
wyraziło  zaniepokojenie  sytuacjami  rodzinnymi,  w  których  szczególnie  
narażone  są  ofiary  handlu  ludźmi,  osoby  poruszające  się,  osoby  żyjące  na  
ulicy  oraz  rodziny  naszych  braci  z  rdzennej  ludności  i  afro-potomków.  Uznaje  
się,  że  w  wielu  miejscach  Kościół  jest  obecny,  towarzysząc  tym  różnorodnym  
grupom  ludzi  w  bardzo  wrażliwych  warunkach.
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109.  Aby  wesprzeć  rodzinę  w  obliczu  Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego  
Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów,  w  procesie  słuchania  wyraźnie  została  
wyrażona  potrzeba  kontynuowania  drogi,  którą  wyznaczyła  Aparecida  (por.  DAp
437)  i  nadal  promować  projekty  promujące  ewangelizowane  i  
ewangelizacyjne  rodziny,  rodziny  będące  pierwszą  szkołą  wiary,  w  dialogu  
z  rządami  i  społeczeństwem  wokół  polityk  i  praw  na  rzecz  życia,

duchowej” (SN,  s.  210)  oraz  specjalistycznej  formacji  osób  —  duchownych,  
świeckich,  świeckich,  zakonników  i  zakonnic  —  pracujących  w  tym  
duszpasterstwie.  W  czasach  pandemii  i  po  pandemii  należy  wzmocnić  
posługę  żałoby  „nie  tylko  w  obliczu  czyjejś  śmierci” (SN,  s.  209),  ale  także  
inicjować  i  generować  procesy  towarzyszenia,  które  pomagają  zranić  
wewnętrzne  rany  straty  bliskich,  sąsiadów  i  przyjaciół  oraz  członków  
wspólnoty  mogą  uleczyć  (por.  SN,  s.  209).

108.  Kilka  wypowiedzi  wyraża  silną  świadomość,  że  liczba  osób  starszych  w  
naszych  parafiach  i  wspólnotach  rośnie  i  że  ta  rzeczywistość  wymaga  
opieki  duszpasterskiej  nad  osobami  starszymi,  która  jest  już  rozwijana  w  
kilku  miejscach.  Sugeruje  się,  aby  w  duszpasterstwie  rodzinnym  promować  
sojusze  między  młodzieżą  naszych  parafii  a  osobami  starszymi,  pamiętając  
słowa  Papieża  Franciszka:  „dziś  potrzebujemy  nowego  sojuszu  między  
młodzieżą  a  osobami  starszymi,  przyszłości,  wspólnego  marzenia,  aby  
przezwyciężyć  konflikty  między  pokoleniami,  aby  przygotować  przyszłość  
dla  wszystkich”21.

107.  Innym  obszarem  uwagi  w  duszpasterstwie  rodzinnym  musi  być  rodzina  
jako  „Kościół  domowy”;  zostało  to  podkreślone  przez  różnych  członków  
Ludu  Bożego  w  procesie  słuchania.  Ważne  jest,  aby  świadomość  w  
rodzinach  bycia  „Kościołem  domowym”  i  praktyki  dzielenia  się  wiarą  w  
rodzinie  nie  zostały  utracone  w  czasie  po  pandemii,  ale  zostały  wzmocnione  
przez  duszpasterstwo  rodzinne.  We  wkładach  do  słuchania  wspomina  się  
o  innym  aspekcie:  w  duszpasterstwie  rodzinnym  jest  świadomość  
„ważnego  wkładu,  jaki  rodziny  mogą  wnieść  z  codziennego  życia  w  
zachowanie  i  troskę  o  środowisko” (SN,  s.  209).

21  FRANCISZEK.  Homilia  podczas  Mszy  Świętej  z  okazji  Światowego  Dnia  Dziadków  i  Osób  Starszych,  25  lipca  2021  r.
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duszpastersko  sytuacja  rodzin?

•  Czy  pamiętasz  jakieś  słowa  papieża  Franciszka,  które  kierują  nami  w  pracy  

duszpasterskiej  na  rzecz  rodziny?  Jak  to  wezwanie  mogłoby  zostać  zrealizowane  
w  Twojej  społeczności?

„Powiedziałem:  'O  Panie  Boże!  nie  mam  prawa  mówić;  Jestem  bardzo  młoda".

110.  W  drodze  na  I  Zgromadzenie  Kościelne  pamiętajmy  o  tym,  co  biskupi  zgromadzeni  w  Aparecidzie  

z  wielkim  uznaniem  zauważyli:  „młodzież  i  młodzież  stanowią  zdecydowaną  większość  

ludności  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  Stanowią  ogromny  potencjał  dla  teraźniejszości  i  

przyszłości  Kościoła  i  naszych  narodów  jako  uczniów  i  misjonarzy  Pana  Jezusa.  Młodzi  ludzie  

są  wrażliwi  na  odkrywanie  swojego  powołania  do  bycia  przyjaciółmi  i  uczniami  Chrystusa.  Są  

wezwani  do  bycia  „strażnikami  jutra”,  angażującymi  się  w  odnowę  świata  w  świetle  Bożego  

planu” (DAp  443).

•  Jak  myślisz,  jakie  postawy  Jezusa  powinniśmy  mieć,  gdy  towarzyszymy  i  uczestniczymy?

Pytania  do  refleksji:

małżeństwo  i  rodzina;  promować  parafialne  i  diecezjalne  ośrodki  z  duszpasterstwem  

wszechstronnej  opieki  nad  rodziną,  zwłaszcza  znajdującą  się  w  trudnej  sytuacji:  nastoletnie  i  

samotne  matki,  wdowy  i  wdowcy,  osoby  starsze,  opuszczone  dzieci  itp.  Wyzwanie  rzucone  

przez  Aparecida,  aby  znaleźć  sposoby  głoszenia  Ewangelii  słowami  i  czynami,  aby  była  

słyszana  jako  dobra  nowina  dla  życia  różnych  rodzin  oraz  aby  ułatwić  osobiste  i  rodzinne  

spotkanie  z  Jezusem,  który  przyszedł,  abyśmy  mieli  życie  i  mieć  ją  w  pełni  (J  10,10).

Ale  Pan  powiedział  mi:  „Nie  mów  'jestem  za  młody';  bo  pójdziesz  tam,  gdzie  cię  
wyślę  i  powiesz  to,  co  ci  zamówię.  Nie  bójcie  się  przed  nimi,  bo  Ja  będę  z  wami,  aby  

was  wybawić” (Jr  1,6-8).
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111.  W  Aparecidzie  biskupi  byli  bardzo  świadomi  ówczesnej  rzeczywistości  
młodzieżowej  i  z  niepokojem  obserwowali  sytuacje  bardzo  podobne  do  
tych,  które  pojawiły  się  w  procesie  słuchania.

4.3.1  Głosy  młodzieży  w  procesie  słuchania

112.  W  Procesie  Słuchania  zostały  zebrane  zarówno  głosy  ogółu  ludzi  na  temat  
sytuacji  młodzieży,  mężczyzn  i  kobiet,  w  społeczeństwie  i  w  Kościele,  jak  i  
głosy  młodych  komentujących  własną  sytuację.  W  różnych  wypowiedziach  
na  temat  tego,  co  najbardziej  boli  w  obecnej  sytuacji,  wymieniono  
następujące  aspekty:  „pandemia  zaostrzyła  wiele  czynników  ryzyka  dla  
młodzieży” (SN,  s.  86)22;  młodzi  ludzie  muszą  „stawić  czoła  „bardzo  
poważnym  sytuacjom  związanym  z  kryzysami  gospodarczymi  i  zdrowotnymi,  
różnymi  konfliktami  społecznymi,  brakiem  możliwości,  ogromnym  
wzrostem  bezrobocia” [czynnik],  który  w  znacznym  stopniu  przyczynił  się  
do  wzrostu  przestępczości  wśród  młodzieży;  „narażenie  się  na  sytuacje  
seksualnego,  psychologicznego”  lub  duchowego  znęcania  się;  „znęcanie  
się  nad  kobietami”,  dziewczęta,  młodzież  i  młodzież;  „przerwy  
psychoafektywne  spowodowane  zamknięciem”;  „zwiększona  migracja”  
wewnętrzna  i  zewnętrzna,  „spowodowana  sytuacją  ekonomiczną”,  która  
doprowadziła  wielu  młodych  ludzi  do  przekonania,  że  jest  to  jedyna  
możliwość  dostępu  do  godziwego  życia;  „kryzysy  duchowe”  spowodowane  
brakiem  towarzyszenia  w  życiu  codziennym  w  czasie  pandemii;  oraz  
„sytuacje  używania  narkotyków”  i  innych  substancji  toksycznych,  które  
pogorszyły  się  w  „tej  sytuacji  głębokiego  kryzysu”.  Z  niepokojem  zauważa  
się  również,  że  środki  masowego  przekazu  mają  duży  wpływ  „na  myślenie  
i  mentalność  młodych  ludzi”,  którzy  mają  niewiele  kryteriów  krytycznej  
analizy  i  rozeznania  prezentowanych  informacji.  Ci  młodzi  ludzie  łatwo  
„kończą  manipulacją  i  tracą  możliwość  potwierdzenia  własnej  tożsamości”.  
W  podobny  sposób  wyróżniają  się  luki  edukacyjne  —  i  ich  konsekwencje  —  
doświadczane  przez  wiele  dzieci  i  młodzieży  z  obszarów  wiejskich  i  
marginalnych  obszarów  miejskich.  W  wielu  miejscach,  w  których  mieszkają  młodzi  ludzie,  „wzrósł  wpływ  na  wspólny  dom”  ze  względu  na  wielorakie  zajęcia

Narracja.
22  Poniższe  cytaty,  które  są  częścią  tej  liczby,  odpowiadają  tej  samej  stronie  Syntezy
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114.  Wzrasta  liczba  rodzin,  w  których  wiara  chrześcijańska  nie  jest  przekazywana  następnym  
pokoleniom.  To  stawia  nowe  wyzwania  przed  katechezą  i  duszpasterstwem  młodzieży.  
Przede  wszystkim  bardzo  brakuje  wiarygodności

nie  odpowiedzialny  społecznie  i  ekologicznie.  Ta  rzeczywistość  zmniejsza  możliwości  
pozostania  na  swoich  terytoriach  dla  wielu  młodych  rdzennych  mieszkańców.

Przede  wszystkim  w  obszarach  szkolnictwa  wyższego  narasta  „relatywizm  
agnostyczny  i  ateistyczny” (SN,  s.  87).  We  wkładach  do  procesu  słuchania  wspomina  
się,  że  stanowi  to  poważne  wyzwanie,  gdy  trzeba  zachęcać  do  otwartej,  
komunikatywnej,  dynamicznej  i  interaktywnej  katechezy  i  posługi  duszpasterskiej;  
młodzi  ludzie  w  wielu  przypadkach  kwestionują  istnienie  Boga  i  przestają  wierzyć.

113.  Warto  w  tym  miejscu  podkreślić,  że  w  sferze  kościelnej  —  zgodnie  z  otrzymanymi  
darowiznami  —  najbardziej  boli  i  niepokoi  to,  co  następuje:  podczas  pandemii  w  
wielu  przypadkach  towarzyszenie  młodzieży  zostało  znacznie  ograniczone  lub  
całkowicie  zawieszone.  Dotknęło  to  wielu  młodych  ludzi,  którzy  czuli  się  opuszczeni  w  
obliczu  tak  szokujących  doświadczeń,  jakie  przyniosła  pandemia.  W  wielu  przypadkach  
brakowało  większej  kreatywności  w  poszukiwaniu  nowych  sposobów  dotarcia  do  
młodych  ludzi  w  środku  tego  kryzysu.  Z  niepokojem  dostrzega  się  również  starzenie  
się  wielu  wspólnot  oraz  ich  księży  i  duszpasterzy,  ponieważ  brakuje  młodych,  którzy  
aktywnie  i  trwale  uczestniczą  we  wspólnotach  i  parafiach.  We  wkładach  do  słuchania  
potwierdzono,  że  wielu  młodych  ludzi,  choć  na  początku  decyduje  się  na  bycie  i  
uczestnictwo  w  parafiach,  po  pewnym  czasie  odchodzi  sfrustrowane,  ponieważ  
dostrzega  „konserwatywne  postawy  wielu  instancji  kościelnych,  które  nie  doceniają  
tożsamości  młodych  ludzi,  ich  doświadczenia,  troski  i  horyzonty” (SN,  s.  86s).  Często  
przeżywając  „tryb  wertykalny,  [który]  chcą  narzucić”  i  który  „nie  odpowiada  ich  
znaczącym  poszukiwaniom,  […]  kończy  się  rozczarowaniem  i  porzucają  Kościół,  
szukając  innych  dróg  wiary” (SN,  s .  s.).  87).  Młodzi  ludzie  czasami  czują,  że  ich  
nowatorskie  pomysły  i  inicjatywy  nie  są  doceniane  i  nie  ma  możliwości  wytyczenia  
nowych  ścieżek  duszpasterstwa  i  katechezy,  integrujących  nowe  style  i  języki,  bardziej  
ucieleśnione  w  rzeczywistości  młodzieży.  Podobnie  tendencje  sekularyzacyjne  nasilają  
się  w  różnych  sferach  ich  życia.  Towarzyszą  im  niekiedy  środowiska  agresywnie  
antychrześcijańskie.
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konieczne  jest  bardziej  humanitarne,  bliskie  i  misyjne  duszpasterstwo  
młodzieżowe,  odchodząc  od  schematu  wertykalnego;  tradycyjne  formy  
prozelityzmu  i  tradycyjne  przestrzenie  fizyczne,  w  których  często  się  zamykają,  
czekając  na  przyjście  młodych  ludzi,  nie  odpowiadają  na  aktualne  potrzeby  wielu.  
Potrzebne  jest  duszpasterstwo  młodzieżowe,  które  pozwala  na  formowanie  
agentów  zmian  dla  społeczeństwa  i  Kościoła.

b.  Wielu  młodych  ludzi  ma  krytyczne  sumienie,  które  skłania  ich  do  poszukiwania  
głębszych  prawd  i  schematów  kwestionowania,  które  nie  odpowiadają  ich  
rzeczywistości,  potrzebie  rozeznania  i  codziennym  wyzwaniom.

115.  Dzisiejsza  rzeczywistość  młodych  ludzi  jest  bardzo  złożona  i  pełna  kontrastów.

Kościoła  za  klerykalizm,  a  zwłaszcza  w  przypadkach  nadużyć  seksualnych  i  
innych  form  nadużycia  władzy,  a  także  skandali  finansowych;  wszystko  to  
wywołało  u  wielu  młodych  ludzi  silne  rozczarowanie  i  doprowadziło  ich  do  
zdystansowania  się  od  instytucjonalnego  Kościoła.  Po  drugie,  brakuje  różnych  
sposobów  towarzyszenia  duszpasterskiego  i  duchowego,  które  wyrażałyby  
kreatywność  i  „odwagę  Ducha” (QA  55),  sposobów  bardziej  odpowiadających  
rzeczywistości,  głębokim  troskom  i  poszukiwaniu  sensu  młodych  poprzez  
spotkanie  z  Jezusem  Chrystusem  i  Jego  Słowem,  w  określeniu  swojego  projektu  
życiowego,  powołania  i  kariery,  w  osobistym  rozpoznaniu  iw  obliczu  różnych  
form  wyrazu  kultury  lub  tożsamości.  Wreszcie  jest

c.  Istnieje  znaczna  liczba  młodych  ludzi  zainteresowanych  i  chętnych  do  udziału  w  
wolontariacie  –  o  podejściu  społecznym,  ekologicznym,  ekumenicznym  i  
międzyreligijnym.  Dla  wielu  te  doświadczenia  wolontariuszy  były  inspirujące  i  
pomogły  znaleźć  „sens  życia”  i  „ich  miejsce  w  Kościele” (SN,  s.  86).  Od  czasu  
tych  pozytywnych  doświadczeń  wielu  otwarło  się  na  inne  doświadczenia  w  
Kościele.  W  wielu  młodych  wolontariuszach  w  środowiskach  miejskich  i  
wiejskich  łatwiej  jest  uczestniczyć  w  działaniach  na  rzecz  obrony  praw  człowieka,  
zapobiegania  nadużyciom,  pracy  w

a.  Udział  młodzieży  w  społeczeństwie  iw  Kościele,  wnoszenie  pozytywnych  
inicjatyw  jako  aktorów  znaczących  zmian.

Dlatego  obok  bolesnych  znaków  pojawiają  się  jednocześnie  znaki  nadziei,  które  
można  dostrzec  i  uwydatnić  w  procesie  słuchania:
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oraz.  Wśród  wielu  wypowiedzi  podkreślamy  uznanie  młodych  ludzi  
zaangażowanych  w  edukację  i  chcących  udostępniać  swoją  wiedzę  i  
umiejętności  innym.  Tych  młodych  ludzi  należy  włączyć  do  organizacji  i  
instancji  refleksji  i  podejmowania  decyzji  kościelnych  na  wszystkich  
poziomach:  parafialnym,  dziekańskim,  diecezjalnym,  narodowym,  
kontynentalnym  i  światowym.  Oni  sami  domagają  się  przestrzeni  do  
przyjęcia,  wysłuchania  i  towarzyszenia,  doświadczenia  nadziei  na  bycie  
aktywnymi  członkami  Kościoła  i  „podmiotami  duszpasterskimi”,  a  nie  tylko  
biernymi  przedmiotami  duszpasterskiej  opieki.  „Głos  młodych  ma  
fundamentalne  znaczenie,  w  Kościele  jesteśmy  tutaj,  aby  ich  słuchać  i  
prowadzić,  ale  bez  wątpienia  będą  oni  budowniczymi  tych  dróg,  których  
potrzebuje  społeczeństwo” (SN,  s.  87)  i  Kościół.  „Naszym  obowiązkiem  jest  
towarzyszenie  im  i  dostarczanie  im  najlepszych  narzędzi” (SN,  s.  87),  które  pozwolą  im  wytyczać  nowe  ścieżki  w  odpowiedzi  na  dzisiejsze  wyzwania.

wraz  z  ludami  pierwotnymi  w  obronie  ich  zbiorowych  praw,  budowaniu  
pokoju  i  trosce  o  wspólny  dom,  w  działaniach  na  rzecz  przezwyciężenia  
rasizmu  i  pielęgnowania  międzykulturowych  relacji  szacunku  i  wzajemnego  
doceniania  oraz  w  różnych  działaniach,  które  są  konkrecją  ewangelicznego  
bałaganu  w  różnych  konteksty.

Papież  Franciszek  przypomina  nam,  że  „korzenie  nie  są  kotwicami,  które  
wiążą  nas  z  innymi  czasami  i  uniemożliwiają  nam  wcielenie  się  w  dzisiejszy  
świat,  aby  zrodzić  coś  nowego.  Przeciwnie,  są  punktem  wyjścia,  który  
pozwala  nam  się  rozwijać  i  odpowiadać  na  nowe  wyzwania” (CV  200).

116.  Przypomnijmy  w  tym  kontekście  słowa  papieża  Franciszka  z  posynodalnej  
adhortacji  apostolskiej  Christus  Vivit:  „Chcę  podkreślić,  że  sami  młodzi  ludzie  
są  agentami  duszpasterstwa  młodzieży,  towarzyszą  im  i  są  prowadzeni,  ale  
mają  swobodę  znajdowania  coraz  nowych  dróg  z  kreatywność  i  śmiałość.  [...]  
Chodzi  raczej  o  wprowadzenie  do  gry  sprytu,  pomysłowości  i  wiedzy  samych  
młodych  o  wrażliwości,  języku  i  problemach  innych  młodych  ludzi” (CV  203).

d.  Młodzież  jest  bardzo  zainteresowana  ekologią  integralną,  sytuacją  
migracyjną,  uznaniem  praw  człowieka,  obroną  kobiet  i  dziewcząt  dotkniętych  
przemocą,  promowaniem  bardziej  wspierającej  gospodarki  i  bezpośrednią  
walką  z  korupcją.  Są  młodzi  ludzie  zainteresowani  rewaloryzacją  swoich  
kulturowych  korzeni  poprzez  odzyskanie  swoich  tradycji.
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b.  Ułatw  młodym  ludziom  bycie  ewangelizatorami  w  świecie  młodzieży:  „my,  młodzi,  nie  możemy  

ewangelizować  poprzez  sieci  społecznościowe,  ponieważ  pozwalają  nam  one  dawać  świadectwo  

z  wolnością  wypowiedzi  i  nie  wyciszać  tego,  co  czujemy” (SN,  s.  88). .

118.  Aby  towarzyszyć  i  troszczyć  się  o  naszą  młodzież,  stojącą  w  obliczu  Zgromadzenia  Kościelnego  

Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów,  uznajemy  potrzebę  kontynuowania  drogi,  którą  wyznaczyła  Aparecida  

(por.  DAp  446),  poprzez  bardzo  konkretne  linie  działania,  podkreślając  m.in.  preferencyjną  opcję  dla  

młodych,  promowanie  duszpasterstwa  młodzieżowego  poprzez  zachęcanie  do  inicjatyw  

ewangelizacyjnych  z  młodzieńczym  dynamizmem,  promowanie  spotkania  z  żywym  Jezusem  

Chrystusem  i  Jego  naśladowania  w  Kościele  w  świetle  Bożego  planu  Jego  Słowo,  doświadczenie  

sakramentów,  towarzyszenie  duchowe  i  apostolat  w  konkretnym  powołaniu.

a.  W  odniesieniu  do  młodych  „nie  chodzi  tylko  o  bycie  aktorami  społecznymi  i  kulturalnymi,  którymi  

już  są,  ale  o  to,  by  byli  tak  z  wiary  zakorzenionej  w  Chrystusie  i  z  wartości  doktryny  społecznej  

Kościoła” ( SN,  s.  88).

•  Czy  pamiętasz  jakieś  słowa  papieża  Franciszka,  które  kierują  nami  w  pracy?

4.3.2  Poszukiwanie  nowych  ścieżek  z  młodością

•  Jak  myślisz,  jakie  postawy  Jezusa  powinniśmy  mieć,  gdy  towarzyszymy  i  uczestniczymy?

117.  W  duszpasterstwie  młodzieży  należy  więc  pamiętać  o  następujących  kwestiach:

duszpastersko  sytuacja  młodych  ludzi  i  ich  nowe  wyzwania?

waszego  otoczenia  i  kontekstu?

Pytania  do  refleksji:

c.  „Młodzi  są  wielkim  skarbem  naszych  wspólnot,  mają  naturalnie  energię,  percepcję  i  szczególną  

wrażliwość  na  ból  innych;  Aby  na  to  odpowiedzieć,  trzeba  promować,  tworzyć  i  wzmacniać  

przestrzenie  słuchania” (SN,  s.  89).

•  Do  czego  mógłbyś  się  zaangażować  osobiście  i  społeczności  na  rzecz  młodych  ludzi?

duszpasterstwo  na  rzecz  młodzieży?
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4.4  Od  duszpasterstwa  miejskiego  do  duszpasterstwa  miejskiego

85).  Ponadto  ujawnia,  że  „duchowieństwo  często  jest  dalekie  od  
rzeczywistości,  nie  zbliżając  się  do  codziennego  życia  świeckich,  w  mieście  i  
w  ogóle” (SN,  s.  85).  Pokazuje,  że  brakuje  im  otwartości  na  rzeczywistość  
parafian  i  dialogu  z  nimi  w  kontekście  miejskim.

120.  W  rzeczywistości  miasto  nie  jest  po  prostu  przestrzenią  fizyczną,  ale  przede  
wszystkim  horyzontem  kulturowym,  który  tworzy  styl  bycia,  sposób  życia  i  
współistnienia,  krótko  mówiąc,  nową  kulturę.  Następuje  w  nim  zmiana  
relacji  między  człowiekiem,  Bogiem  i  naturą,  poprzez  większe  docenienie  i  
urzeczywistnienie  wolności  i  autonomii  jednostki,  co  ma  głębokie  
konsekwencje  dla  misji  ewangelizacyjnej  Kościoła.  Z  jednej  strony,  jak  
pokazują  zapisy  konsultacji  w  odniesieniu  do  kwestii  sekularyzacji,  ślady  
„nowoczesnej  kultury”  wpisują  się  w  oblicze  miasta,  takie  jak  emancypacja  
rozumu  spod  kurateli  religii  i  państwa  w  stosunku  do  Kościoła,  podkreślając  
autonomię  jednostki  wobec  kontroli  instytucji  i  sąsiedztwa,  wolność  wyboru  
i  decydowania  o  sobie,  mód,  muzyki,  społeczeństwa  konsumpcyjnego,  
wypoczynku,  wzorców  zachowań  itp.  Z  drugiej  strony  wystarczy  bacznie  
obserwować  złożoność  miasta,  od  dużego  do  małego,  by  zdać  sobie  sprawę  
z  obecności  innych  czynników,  takich  jak  niepokojące  przeplatanie  się  
nowoczesności,  przednowoczesnego  i  ponowoczesnego,  a  także  niektórych  
sprzeczności,  jak  obecność  pluralizmu  etnicznego  i  jednocześnie  rasizmu,  
tolerancji  i  wszelkiego  rodzaju  fundamentalizmów,  dialogu  międzyreligijnego  
i  konfesjonalizmu,  miasta  i  podmiejskiego.

(DAP  510).  Podkreśla,  że  „głoszenie  Ewangelii  nie  może  obejść  się  bez  
obecnej  kultury”,  która  „musi  być  znana,  ceniona  i  w  pewien  sposób  przyjęta  
przez  Kościół” (DAp  480).  W  tym  konkretnym  przypadku  Synteza  narracyjna  
fazy  konsultacji  dla  I  Zgromadzenia  Kościoła  rejestruje  w  Kościele  „brak  
otwartości  na  dialog  i  empatycznego  słuchania,  co  pozwala  stawić  czoła  
realnym  problemom  parafian,  biorąc  pod  uwagę  przede  wszystkim  miasta”.  (SN,  s.

119.  Dla  inkulturowanej  ewangelizacji  w  świecie  miejskim  pierwszym  wymogiem  
jest  poznanie  miasta,  które,  jak  twierdzi  Aparecida,  „jest  laboratorium  
współczesnej,  złożonej  i  pluralistycznej  kultury” (DAp  509),  „z  nowym  
językiem  i  nowym  symbolika,  która  rozciąga  się  również  na  świat  wiejski”
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Krótko  mówiąc,  kąpiel  z  niewidzialnej  obecności  kulturowo  
wykorzenionych,  wykluczonych  i  odrzuconych  przez  ekonomię,  która  
zabija,  ponieważ  koncentruje  się  na  zysku  i  rynku,  razem  z  tymi,  którzy  
próbują  inkluzywnych  praktyk  obrony  życia,  praw,  wartości  itp.

121.  Zwłaszcza  od  ostatnich  dziesięcioleci,  wraz  z  pojawieniem  się  
zglobalizowanego  świata  i  rodzeniem  się  wciąż  rodzącej  się  świadomości  
planetarnej,  w  mieście  zamiast  kultury  miejskiej  istnieje  mozaika  
rozdrobnionych  kultur,  wystawiona  na  hegemonię  globalna  globalizacja,  
która  zmieniła  planetę  w  „globalną  wioskę”.  W  miastach  tej  wsi  nie  ma  
już  zbiorowego  podmiotu  miejskiego,  ale  wielorakie  zglobalizowane  
podmioty  lokalne,  powiązane  międzykulturowo,  ale  wyeksponowane  i  
bezbronne  wobec  globalizacji,  która  z  jednej  strony  jest  nośnikiem  
wartości  i  horyzont  nowych  możliwości,  az  drugiej  matryca  „kultury”  
dominacji  i  śmierci  autochtona.  W  korelacji  tego,  co  globalne  i  lokalne,  
globalne  coraz  bardziej  ulatnia  się  lokalność,  wywierając  nieustanną  
przemoc  na  endogenicznym,  autochtonicznym,  różnorodności,  
pluralizmie,  różnicach  i  tym,  co  odmienne.

122.  To  pośród  tej  złożoności  i  tych  sprzeczności  Kościół  musi  być  obecny  i  
rozwijać  posługę  miejską,  ponieważ  Bóg  zamieszkuje  miasto.  Jednak  
duszpasterstwo  miejskie  to  nie  tylko  „praca  duszpasterska  w  mieście”.  
Jest  to  raczej  akcja  duszpasterska  ucieleśniona  w  miejskiej  rzeczywistości,  
charakteryzująca  się  własnymi  wyzwaniami,  stylem  życia,  językami,  
symbolami  i  wyobrażeniami.  Jak  świadczą  zapisy  nasłuchiwania  
Pierwszego  Zgromadzenia  Kościelnego,  należy  pilnie  wziąć  pod  uwagę,  
że  przyspieszony  proces  urbanizacji  na  naszym  kontynencie  wymaga  
inkulturowanej  ewangelizacji  w  mieście,  która  dokonuje  przejścia  od  
duszpasterstwa  miejskiego  do  duszpasterstwa  miejskiego. .  W  tej  
perspektywie  narracyjna  synteza  tego  etapu  słuchania  rejestruje  
imperatyw  „większego  rozwoju  duszpasterstwa  miejskiego,  zwłaszcza  
w  dużych  miastach” (SN,  s.  85),  ponieważ  „ryzyko  braku  duszpasterzy  w  
tym  kontekście” (SN,  s.  85).  Z  jednej  strony  potwierdza  się  „słabość  
duszpasterstwa  powołań  w  miastach” (SN,  s.  84),  z  drugiej  jednak  
zachęcają  w  tym  „młodzi  teolodzy  poszukujący  zmian” (SN,  s.  84).  przestrzeń,  a  także  „wzrost  zaangażowanych  osób”
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z  Kościołem  wychodzącym  w  miastach” (SN,  s.  84).  Zachęcające  jest  
również  odnotowanie,  zdaniem  konsultowanych,  „intensyfikacji  
formacji,  katechezy  i  misji  w  miastach” (SN,  s.  84),  chociaż  „brak  
większego  słuchania  świeckich,  zwłaszcza  w  podejmowaniu  decyzji  
dotyczących  życie  Kościoła  w  miastach” (SN,  s.  84).

123.  Konferencja  w  Aparecidzie  wezwała  Kościół  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  
Karaibach  do  odnowienia  posługi  miejskiej.  Biskupi  zwrócili  uwagę,  że  
w  obliczu  nowej  rzeczywistości  miasta  na  szczęście  mają  miejsce  nowe  
doświadczenia,  takie  jak  odnowa  parafii  poprzez  ich  sektorowość  i  
tworzenie  nowych  posług,  nowych  stowarzyszeń,  grup,  wspólnot  i  
ruchów.  W  rzeczywistości  ruchy  i  stowarzyszenia,  które  skupiają  swoich  
członków  wokół  charyzmatu,  okazały  się  ważną  przestrzenią  dla  
obecności  Kościoła  w  mieście,  podobnie  jak  praktyki  pobożności  
ludowej  w  sanktuariach,  a  także  inicjatywy  katechumenatu  dla  
młodzieży.  osób  i  dorosłych,  związanych  z  kierunkami  studiów  lub  pracy.

124.  Aparecida  obserwowała  także  postawy  lękowe  wobec  złożoności  miasta,  
ze  skłonnością  do  zamykania  się  w  starych  metodach  i  przyjmowania  
postawy  obronnej  wobec  nowej  kultury  (por.  DAp  513).  Z  tego  powodu  
biskupi  zachęcają  Kościoły  lokalne  do  nowej  posługi  miejskiej,  która  
zajmuje  się  różnymi  i  złożonymi  kategoriami  społecznymi,  ekonomicznymi,  
politycznymi  i  kulturowymi,  składającymi  się  z  elit,  klasy  średniej  i  ubogich;  
otwarte  na  nowe  doświadczenia,  style  i  języki;  aby  coraz  bardziej  
przekształcał  parafie  we  wspólnoty  wspólnot;  stawia  na  doświadczenie  
wspólnot  ekologicznych,  zintegrowanych  ze  wspólnotami  na  poziomie  
ponadparafialnym  i  diecezjalnym;  sprzyja  duszpasterstwu  tych,  którzy  
przyjeżdżają  do  miasta  i  tych,  którzy  już  tam  mieszkają;  wzmacnia  
obecność  Kościoła  na  peryferiach  miast,  które  rosną  w  wyniku  migracji  
wewnętrznych  i  sytuacji  wykluczenia  (por.  DAp  517).

125.  Dla  Aparecidy  wymaga  to  stylu  działania  dostosowanego  do  rzeczywistości  
miasta  w  jego  języku,  strukturach,  praktykach  i  harmonogramach;  
organiczny  i  wyartykułowany  plan  duszpasterski,  który  koncentruje  się  
na  całym  mieście;  strategie  dotarcia  do  zamkniętych  osiedli,  budynków  
mieszkalnych  i  slumsów;  większa  obecność  w  centrach  decyzyjnych  miasta,
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4.5  Nowe  miejsce  dla  kobiet  w  Kościele  i  społeczeństwie”
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Pytania  do  refleksji:

126.  Słuchanie  Ludu  Bożego  w  Duchu  ukazało  drogę  i  głos  kobiet,  które  wołają  o  nowe  
miejsce  w  społeczeństwie  i  w  Kościele:  „w  tej  chwili  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  
Karaibach  jest  to  pilne  usłyszeć  wołanie,  tak  często  uciszane,  kobiet,  które  są  
poddawane  wielu  formom  wykluczenia  i  przemocy  we  wszystkich  jej  formach  i  na  
wszystkich  etapach  życia” (SN,  s.  95).  Niestety  nierówność  płci  utrzymuje  się  w  
społeczeństwie  „w  sferze  pracy,  społecznej  i  politycznej  i  ostatecznie  musi  zostać  
zlikwidowana” (SN,  s.  19).  Kategoria  „płeć”,  do  której  nawiązuje  kilka  cytatów  
pojawiających  się  w  odsłuchu,  odnosi  się  do  sposobu  przeżywania  różnicy  między  
płciami  w  każdej  kulturze23.  W  Kościele  „nierówność  płci  nadal  istnieje  z  powodu  
machismo,  braku  słuchania  i  braku  upodmiotowienia  kobiet” (SN,  s.  18).  Nie  zawsze  
uznaje  się,  że  „kobiety  odgrywają  nadrzędną  rolę  w  rozwoju  każdej  wspólnoty,  
społeczeństwa  i  Kościoła,  ponieważ  są  komunikatorami,  promotorami,  siłami,  matkami  
i  profesjonalistami.

•  Biorąc  pod  uwagę,  że  miasto  nie  jest  po  prostu  przestrzenią  fizyczną,  ale  
przede  wszystkim  horyzontem  kulturowym,  który  kreuje  styl  bycia,  sposób  
życia  i  współistnienia,  jakie  cechy  miałby  Kościół  wcielony  w  świat  miejski?  •  

Jakie  inne  czynniki  mogą  przyczynić  się  do  większego  rozwoju  duszpasterstwa  
miejskiego,  zwłaszcza  w  dużych  miastach,  oprócz  sugestii  poczynionych  
podczas  słuchania  i  przez  Aparecidę  i  jakie  znamy  znaczące  propozycje?

zarówno  w  strukturach  administracyjnych,  jak  iw  organizacjach  społecznych;  
decentralizacja  nabożeństw  kościelnych  z  uwzględnieniem  kategorii  zawodowych;  
specyficzna  formacja  dla  kapłanów  i  duszpasterzy  zdolnych  odpowiedzieć  na  nowe  
wyzwania  kultury  miejskiej  (por.  DAp  518).
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Nie  można  zapominać,  że  „prawdziwy  Kościół  Jezusa  Chrystusa  będzie  
tym,  który  w  pełni  uznaje  dzieło  kobiet,  a  tym  samym  przyczynia  się  
również  jako  instytucja  społeczna  do  świata  bez  mizoginii” (SN,  s.  95) .

4.5.1  Co  najbardziej  boli

koniec” (SN,  s.  18).  Często  jednak  jest  „odczłowieczony,  dyskryminowany  i  
wykluczany,  sytuacja,  która  nasiliła  się  wraz  z  pandemią” (SN,  s.  18).

127.  W  sferze  społecznej  najbardziej  boli  „wykluczenie,  dyskryminacja  i  
niesprawiedliwość” (SN,  s.  92),  wynik  „ucisku  strukturalnego  z  ukrytym  
machismo  w  społeczeństwie” (SN,  s.  92) ,  który  jest  wyrażona  w  
„uogólnionej  przemocy  wobec  kobiet  —  przemocy  domowej,  seksualnej,  
ekonomicznej,  dziedzicznej,  seksualnej,  kobietobójstwa,  prostytucji,  
handlu  ludźmi  itp.  we  wszystkich  klasach  społecznych” (SN,  s.  92).  Niestety  
„niektóre  kobiety  przyjmują  tę  marginalizację  lub  odrzucenie  jako  coś  
normalnego,  albo  minimalizują,  naturalizują” (SN,  s.  92).  W  obliczu  tego  
musimy  być  „Kościołem,  który  potępia  niesprawiedliwość,  wyzysk  kobiet,  
łamanie  i  łamanie  praw  człowieka” (SN,  s.  94).
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128.  W  sferze  kościelnej  „niektóre  autorytety,  niemało  przypadków,  są  
konserwatywne,  seksistowskie  i  klerykalne” (SN,  s.  92),  co  utrudnia  
„kobietom  sprawowanie  kierowniczych  lub  kierowniczych  ról  w  Kościele  
zdominowanym  przez  mężczyzn.  kiedy  stanowią  zdecydowaną  większość  
ludu  Bożego,  misjonarzy,  zakonników  itp.” (SN,  s.  92).  Jeśli  Kościół  
„marginalizuje  świeckich  w  ogóle,  to  jeszcze  więcej  kobiet” (SN,  s.  92).  Tak  
jest  w  przypadku  „kilku  zgromadzeń  zakonnych  skierowanych  do  zadań  
domowych  dla  mężczyzn,  podlegających  na  stałe  księdzu  lub  
diakonowi” (SN,  s.  92).  Historycznie  „głos  kobiet  zakonnych  bywa  
ignorowany  (minimalizowany)” (SN,  s.  92),  bez  należytego  „uznania  i  
poparcia  dla  silnej  pracy  katechetycznej  i  wychowawczej  
ewangelizacyjnej” (SN,  s.  92).  na  zewnątrz.  W  wielu  przestrzeniach  
kościelnych  wciąż  obecna  jest  „teologia  patriarchalna,  która  nie  wyzwala,  
nie  uwzględnia  myśli  kobiet  i  nie  dostosowuje  się  do  nowej  
rzeczywistości” (SN,  s.  92).  Podobnie  „nie  ma  poważnej  refleksji  nad  
możliwością  przyjmowania  posług  wyświęconych  kobietom,  gdy  Kościół  
jest  zamieszkany  głównie  przez  kobiety” (SN,  s.  92).  Wskazują,  że  „boli,  że  kobiety  nie  mogą  głosować  w  niektórych  formalnych  strukturach  Kościoła” (SN,  s.  92).
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4.5.2  Co  daje  nam  nadzieję?

129.  W  sferze  społecznej  to,  co  daje  nam  nadzieję,  to  „upodmiotowienie  kobiet,  
zajmujących  stanowiska  o  większym  udziale  i  przywódczych  jako  
pracowników,  w  rządach  i  ruchach  społecznych,  a  także  wspierające  
rodzinę,  dające  siłę  i  stabilność  ich  domowi” ( SN,  s.  92).  Na  szczęście  
istnieje  „rosnąca  świadomość  roli  kobiet  w  społeczeństwie” (SN,  s.  92),  
co  przekłada  się  na  „wzrost  ich  udziału  w  różnych  sferach  życia  
społecznego” (SN,  s.  92) ,  gdyż  „wdrażanie  nowych  ustaw  na  rzecz  ich  
włączenia,  np.  zaliczki  na  rzecz  równości  wynagrodzeń” (SN,  s.  92).  
„Wspólne  poszukiwania  i  walki  wyróżniają  się  w  ruchu  miejskich  i  
chłopskich  kobiet,  filozofów,  teologów,  polityków,  wstających  i  broniących  
swojej  niezależności,  swojej  tożsamości  i  swoich  praw” (SN,  s.  36).  
Podsumowując,  „zaangażowanie  kobiet  pomimo  ran  i  ich  niewidzialności”  
jest  zachęcające  (SN,  s.  92).

130.  W  sferze  kościelnej  to,  co  daje  nam  nadzieję,  to  z  jednej  strony  „wielka  
siła,  udział  i  zainteresowanie  kobiet  w  posuwaniu  Kościoła  do  przodu” (SN,  
s.  92),  a  z  drugiej  postępy  w  ich  rzeczywistym  i  równym  włączeniu  jako  
sąsiadów  i  protagonistów” (SN,  s.  92).  W  wielu  przestrzeniach  kościelnych  
panuje  „szacunek  i  równość  opcji  w  stosunku  do  księży  i  biskupów” (SN,  
s.  92),  z  „udziałem  kobiet  w  instancjach  kościelnych,  takich  jak  udzielanie  
komunii,  czytanie  Ewangelii,  prowadzenie  rekolekcji,  rozmów,  katecheza,  
praca  duszpasterska  i  wiele  innych  posług” (SN,  s.  92).  Istnieje  „obecność  
i  udział  kobiet  w  ruchach  feministycznych  w  życiu  Kościoła  lub  w  nim  
artykułowanych” (SN,  s.  92).  Warto  podkreślić  „działalność,  wysiłki  i  pracę  
duszpasterstwa  kobiet,  zgromadzeń,  grup  kobiet  świeckich  i  świeckich,  
które  oferują  kompleksowe  programy  opieki  nad  kobietami  i  młodzieżą,  
które  doznały  przemocy  seksualnej,  fizycznej,  psychicznej,  wykluczenia  
lub  dyskryminacja.  Grupy  duszpasterstwa  społecznego  i  Caritas  służą  
także  kobietom,  dzieciom,  młodzieży  i  dorosłym,  którzy  doświadczyli  
przemocy  fizycznej,  społecznej,  seksualnej  i  psychicznej” (SN,  s.  33).
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132.  Nie  można  pominąć  faktu,  że  kobiety  stanowią  „większość  aktywnych  uczestniczek  wspólnot  

kościelnych” (SN,  s.  93)  i  „mają  szeroki  udział  w  życiu  i  pracy  Kościoła” (SN,  s.  93),  ponieważ  

„stanowią  większość  w  ruchach,  w  działalności  duszpasterskiej” (SN,  s.  93).  Jednak  „nie  

dano  równych  szans  i  praw” (SN,  s.  93),  mimo  że  „to  oni  dają  najwięcej  w  duszpasterstwie  

ewangelizacji” (SN,  s.  93).  Nadal  „nie  mają  dostępu  do  wyświęconych  posług”,  pozostają  

„wykluczeni  ze  sfery  decyzyjnej,  zarówno  kościelnej,  jak  i  społecznej” (SN,  s.  93).

131.  Sprawdzono,  że  najbardziej  brakuje  „wsparcia,  orientacji,  formacji  i  duchowego  

wzmocnienia” (SN,  s.  93)  dla  kobiet  „w  ich  różnych  rolach  i  sferach,  w  których  pracują” (SN,  

s.  93). .  Mogłoby  być  więcej  „promowania  i  organizowania  małych  wspólnot  podstawowych  

dla  rozwoju  i  promocji  kobiet” (SN,  s.  93),  w  których  „ze  Słowa  dzielą  życie  i  swoją  

historię” (SN,  s.  93 ).  Jeśli  z  jednej  strony  „na  terytorium  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  jest  

duży  udział  kobiet  jako  katechetek  lub  innych  usług  na  rzecz  wspólnoty” (SN,  s.  96),  z  

drugiej  strony  „powinny  być  włączani  do  rad  tam,  gdzie  są,  określają  decyzje  na  poziomie  

parafialnym,  diecezjalnym,  narodowym  i  światowym” (SN,  s.  96).

(SN,  s.  93).  Zasadniczo  kobietom  brakuje  „więcej  wykształcenia,  aby  zmienić  swój  

paradygmat  i  swój  wkład  w  społeczeństwo  i  Kościół.  Kiedy  tak  się  dzieje,  wychowują  swoich  

synów  i  córki  na  równym  traktowaniu,  związkach  i  udziale  w  życiu  rodzinnym” (SN,  s.  93).

133.  U  podstaw  pozostaje  „system,  który  generuje  rosnące  nierówności  i  odtwarza  ideologię  

patriarchalną,  która  kończy  się  uciskiem  kobiet”

4.5.4  Najbardziej  obecny

4.5.3  Najbardziej  nieobecny
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94).  W  tym  celu  ważne  jest,  aby  „promować  i  sponsorować  szkoły  
przywództwa  dla  młodych  ludzi  i  kobiet  w  polityce  i  prawach  z  podejściem  
etnicznym,  pokoleniowym  i  klasowym” (SN,  s.  94),  promując  „kształtowanie  
świadomości  podmiotów  prawa ,  godności  i  doświadczeń,  aby  dać  
kobietom  sprawiedliwy  udział  w  podejmowaniu  decyzji  w  Kościele  i  
wykonywaniu  ich  obywatelstwa” (SN,  s.  94).  Jest  pilne,  aby  „w  Kościele  iw  
społeczeństwie  przyspieszyć  kroki  w  celu  uznania  zdolności  przywódczych  
kobiet  i  ich  włączenia  w  ich  życie  na  różnych  poziomach  instytucjonalnych  
i  decyzyjnych” (SN,  s.  94).

135.  W  sferze  kościelnej  należy  zacząć  od  „wzmacniania  roli  świeckich,  zwłaszcza  
kobiet,  zmierzających  do  Kościoła  synodalnego,  a  mniej  patriarchalnego  
tam,  gdzie  jest  on  jeszcze  bardzo  obecny” (SN,  s.  94).  Konieczne  jest  
„uwzględnienie  jako  osi  poprzecznej  wszelkiego  duszpasterstwa  
perspektywy  równości  płci  i  osi  pracy  kobiet  w  ich  różnych  sferach,  aby  
dążyć  do  większej  równości  i  promocji  kobiet” (SN,  s.  94).

4.5.5  Propozycje

W  sferze  społecznej  pilne  jest  „włączanie  kobiet  w  rozwój  gospodarczy  
kraju  i  dążenie  do  równości  płci” (SN,  s.  94),  a  także  „wzmacnianie  praw  
kobiet  poprzez  tworzenie  sieci,  jako  zespół” (SN,  s.  94). ),  co  oznacza  
„szerokie  i  otwarte  rozumienie  realiów  rodziny,  które  umożliwia  objęcie  
wszystkich,  a  zwłaszcza  kobiet,  ich  jakościowym  i  ilościowym  wkładem,  
który  w  nich  gra” (SN,  s.

Bardzo  pomogłoby  zorganizować  „służbę  kobiet,  aby  towarzyszyć  różnym  
okrągłym  stołom  na  temat  równości  płci  i  wzmacniać  produktywne  projekty  
i  wsparcie  dla  chłopek,  afro-potomków,  rdzennych  i  cygańskich  kobiet” (SN,  
s.  94).  Oznacza  to  „posiadanie  silniejszych  wspólnych  linii  duszpasterskich  
dla  towarzyszenia  kobietom” (SN,  s.  94),  przede  wszystkim  „docenianie  
bogactwa  wizji  kobiet  w  podejmowaniu  decyzji  w  życiu  duszpasterskim,  
jako  przykład  włączenia  i  sprawiedliwości” ( SN,  s.  94).

134.  Każdy  musi  poczuć  wyzwanie  w  obliczu  wielkiego  „wyzwania  pełnego  
uczestnictwa  kobiet  w  społeczeństwie  i  w  Kościele” (SN,  s.  93).
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136.  Pilne  jest  „włączenie  kobiet  na  stanowiska  decyzyjne  w  Kościele” (SN,  s.  
94),  a  także  „żądanie  zmian  w  prawie  kanonicznym  i  w  strukturze  kościelnej

Machine Translated by Google



75

Dokument  do  rozeznania  wspólnoty

•  Jakie  przejawy  patriarchalizmu  i  machismo  należy  przezwyciężyć?
społeczność?

•  Jakie  zmiany  są  potrzebne  w  Kościele,  aby  wiodąca  rola  kobiet  w  ewangelizacji  
została  powierzona  zgodnie  z  propozycją  Aparecida?

Pytania  do  refleksji:

138.  Echo  tego,  co  świadectwo  nasłuchiwania  stawia  Kościół  w  obliczu  koniecznego  nawrócenia,  
przejścia  od  Kościoła  kleryckiego  do  Kościoła  synodalnego,  w  którym  żadna  biurokracja,  
samowystarczalność  lub  nadużycie  władzy  nie  przysłania  działania  Ducha,  który  wzywa  
do  jedność  ze  świadomości  różnorodności  powołań  i  wspólnej  godności,  którą  wszyscy  
nosimy  przez  chrzest,  ponieważ  na  chrzcie  wszyscy  otrzymaliśmy  Ducha.

139.  Papież  Franciszek  wielokrotnie  zachęca  do  przejścia  od  Kościoła  kleryckiego  do  Kościoła  
synodalnego:  „[…]  nie  można  sobie  wyobrazić  nawrócenia  działań  kościelnych  bez  
czynnego  udziału  wszystkich  członków  Ludu  Bożego.

137.  Podsumowując,  tylko  dwie  perełki  z  procesu  słuchania:  „brak  kobiet  w  sferach  decyzyjnych  
i  posługach  spowalnia  konieczne  zmiany  w  Kościele,  odnowę  jego  struktury”;  „włącz  raz  
na  zawsze  kobiety  w  liturgię,  w  podejmowanie  decyzji,  w  kierowanie  teologią,  to  znaczy  
w  zarządzanie  Kościołem  i  jego  wspólnotami  na  równych  prawach  i  obowiązkach” (SN,  s.  
95).

4.6  Klerykalizm,  przeszkoda  dla  Kościoła  synodalnego”

aby  kobiety  pełniły  posługę  kościelną” (SN,  s.  94).  Nadszedł  czas,  aby  
„poważnie  zastanowić  się  i  otworzyć  na  możliwość  posługi  święceń  dla  
kobiet  w  służbie  Kościoła  ubogich” (SN,  s.  94).  Zapewnienie  im  wykształcenia  
teologicznego  jest  obowiązkiem  Kościoła  i  prawem  kobiet  w  nim.  Ważne  
jest  również,  aby  „ciężko  pracować  nad  zapobieganiem  nadużyciom,  
przemocy,  a  także  oferować  profesjonalne  wsparcie  maltretowanym  
kobietom,  bez  tuszowania  spraw,  bez  osądzania,  bez  izolowania,  ale  towarzyszenia” (SN,  s.  94).
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142.  Istnieje  również  pewien  konsensus,  że  klerykalizm,  czasami  powiązany  z  
pewnym  elitaryzmem  kulturowym,  stanowi  bardzo  istotny  czynnik,  jeśli  chodzi  o

140.  Proces  słuchania,  ściśle  związany  ze  zjawiskiem  nadużyć,  świadczy  o  
powszechnym  przekonaniu,  że  klerykalizm  stanowi  istotną  przeszkodę  w  
życiu  ewangelicznymi  trybami  relacji,  zgodnie  z  wolą  Bożą,  co  jest  sprzeczne  
z  propozycją  Kościoła  synodalnego.  W  tym  kontekście  wymieniono  kilka  
czynników:  mentalność  duchownych  i  nadużywanie  władzy,  które  sprzyja  
relacjom  wertykalnym,  obraźliwym  i  dyskryminacyjnym;  fakt,  że  księża  i  
biskupi  w  niewystarczającym  stopniu  dzielą  ze  swoimi  wspólnotami  procesy  
rozeznawania  i  podejmowania  decyzji,  potrzebę  formacji  uczuciowej  i  
nowych  sposobów  nawiązywania  kontaktów.
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141.  Należy  również  zauważyć,  że  w  niektórych  kontekstach  istnieje  sklerykalizowany  
świecki  wywodzący  się  z  piramidalnego  modelu  Kościoła.  Sam  papież  
Franciszek  wielokrotnie  podkreślał  tę  perspektywę:  „pokusa  klerykalizmu,  
która  tak  bardzo  szkodzi  Kościołowi  w  Ameryce  Łacińskiej,  jest  przeszkodą  w  
rozwoju  chrześcijańskiej  dojrzałości  i  odpowiedzialności  w  dużej  części  świeckich”  25 .

24  FRANCISZEK.  List  do  Ludu  Bożego,  20  sierpnia  2018  r.

25  FRANCISZEK.  Przekaz  wideo  z  okazji  pielgrzymki  i  spotkania  „Matka  Boża  z  Guadalupe,  Gwiazda
Nowa  ewangelizacja  na  kontynencie  amerykańskim”,  16  listopada  2013.

Co  więcej,  za  każdym  razem,  gdy  próbujemy  wypierać,  uciszać,  ignorować,  
sprowadzać  Lud  Boży  do  małych  elit,  budujemy  wspólnoty,  plany,  akcenty  
teologiczne,  duchowości  i  struktury  bez  korzeni,  bez  pamięci,  bez  twarzy,  bez  
ciała,  w  krótki,  bez  życia.  Przejawia  się  to  wyraźnie  w  niewłaściwym  sposobie  
rozumienia  władzy  w  Kościele  –  tak  powszechnym  w  wielu  społecznościach,  w  
których  dochodziło  do  zachowań  związanych  z  wykorzystywaniem  seksualnym,  
władzą  i  sumieniem  –  takich  jak  klerykalizm,  czyli  postawa,  która  nie  tylko  
unieważnia  osobowość  chrześcijan,  ale  także  ma  tendencję  do  umniejszania  i  
dewaluowania  łaski  chrztu,  którą  Duch  Święty  umieścił  w  sercach  naszych  ludzi.  
Klerykalizm,  faworyzowany  zarówno  przez  samych  kapłanów,  jak  i  świeckich,  
powoduje  pęknięcie  w  ciele  kościelnym,  które  przynosi  korzyści  i  pomaga  
utrwalać  wiele  zła,  które  dzisiaj  potępiamy.  Powiedzieć  „nie”  nadużyciom,  to  
energicznie  powiedzieć  „nie”  jakiejkolwiek  formie  klerykalizmu”24.
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•  Jakie  postawy  należałoby  skorygować  w  świeckich,  zakonnych  i  kapłanach?

143.  Przekształcenie  w  sprawowaniu  władzy  z  piramidalnej  do  synodalnej  musi  być  dokonane  na  

różnych  poziomach  życia  Kościoła.  W  ten  sposób  można  było  otwarcie  mówić  o  tych  

sprawach  jako  wspólnota  wiary.  Eklezjologia  Ludu  Bożego  nauczana  przez  Sobór  Watykański  

II  jest  główną  podstawą  teologiczną  dla  przeformułowania  wszystkich  posług  kościelnych,  

w  tym  posługi  święceń,  zgodnie  z  tradycją  Kościoła  i  wymogiem  jej  aktualizacji  lub  
aggiornamento.  Proces  słuchania  prowadzi  nas  zdecydowanie  w  tym  kierunku  i  wzywa  nas  

do  działania,  do  podjęcia  konkretnych,  widzialnych  i  sprawdzalnych  kroków  w  służbie  

lepszego  świadectwa  Ewangelii  w  naszych  kontekstach.

Zwłaszcza  jako  przywódcy  na  różnych  poziomach  życia  Kościoła,  do  nas  należy  

zadawanie  pytań  o  nasze  sposoby  postępowania,  czy  to  w  zakresie  naszych  

osobistych  postaw,  czy  też  naszych  praktyk  instytucjonalnych.

„Pokusa  klerykalizmu”,  jak  nazywa  ją  papież  Franciszek,  wzywa  nas  wszystkich,  

wierzących,  do  odnowienia  naszego  zobowiązania  do  współodpowiedzialności  w  

służbie  świadectwa  i  misji  Ewangelii.

ocena  przyczyn,  które  sprzyjały  zjawisku  krzywdzenia  dzieci  i  jego  późniejszego  ukrywania.  

Wiele  opracowań  teologicznych  i  kanonicznych,  oprócz  niektórych  doniesień  

międzynarodowych,  również  potwierdza  tę  lekturę  o  negatywnych  skutkach  tych  wydarzeń  

w  życiu  Ludu  Bożego.  Niezbędne  wydaje  się  dokonanie  przeglądu  teologii  oraz  praktyk  

duszpasterskich  i  prawnych  w  Kościele,  które  sprzyjają  tym  bolesnym  doświadczeniom.

od  synodalności?

•  W  jakich  zachowaniach  i  praktykach  nasz  klerykalizm  jest  bardziej  widoczny?  

•  Analizując  obserwacje  przedstawione  w  procesie  słuchania,  jakie  konkretne,  

weryfikowalne  kroki  moglibyśmy  zaproponować  społecznościom,  którym  służymy?

Pytania  do  refleksji:

•  Jakie  zdrowe  praktyki  i  jakie  działania  należy  promować  z  myślą  o  Kościele
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4.7  Przypadki  nadużyć  w  Kościele:  głosy  
wzywające  do  słuchania  i  działania

144.  Podczas  słuchania  różne  głosy  wyrażały  smutek  i  oburzenie  z  powodu  
wykorzystywania  seksualnego,  nadużycia  sumienia  i  władzy  przez  
niektórych  członków  Kościoła.  W  tych  głosach  wyczuwa  się  oburzenie,  
wściekłość  i  ból  z  powodu  krzywd  wyrządzonych  niewinnym  ludziom,  
zwłaszcza  dzieciom  i  młodzieży,  które  powodują  głębokie  ślady  zniszczenia  
i  przygnębienia  na  całe  życie  u  ofiar.

jak  niektóre  sektory  Kościoła,  w  różnych  miejscach,  okazywały  przewrotną  
obojętność  wobec  dotkniętych  nimi  ludzi.  Istniała  tendencja  do  zwracania  
większej  uwagi  na  dbałość  o  prestiż  instytucji  niż  na  poszukiwanie  
środków  prewencji,  opieki  i  naprawienia  cierpień  wyrządzonych  ofiarom.  
Zaskakująca  jest  również  powolność  w  rozpoznawaniu  błędów  i  opiece  
nad  niewinnymi,  nawet  w  pewnych  okolicznościach  nie  było  to  
uzasadniających  sankcje  lub  postępowanie  śledcze  i  karne.  Przy  wszystkich  
wysiłkach  podejmowanych  dzisiaj,  należy  nalegać  na  przejrzystość  w  celu  
zbadania  tych  nadużyć  oraz  wdrożenia  jaśniejszej  i  skuteczniejszej  
kompleksowej  polityki  naprawczej.  Wiarygodność  Kościoła  jako  świadka  
Ewangelii  spotkała  się  z  ostrą  krytyką  i  kwestionowaniem  za  ukrywanie  
sprawców.  Te  fakty  i  ukrywanie  oddalają  wierzących,  zwłaszcza  młodych,  
od  procesów  kościelnych.

146.  W  procesie  słuchania  dostrzega  się  również  niedostateczną  formację  i  
towarzyszenie  kapłanom,  zwłaszcza  w  dojrzałości  psychoafektywnej  i  
implikacjach  ich  powołania  do  życia  w  celibacie.  Niezbędne  jest  
kompleksowe  szkolenie  obejmujące  różne  dziedziny,  takie  jak  seksualność,  
sumienie,  zarządzanie  władzą,  ekonomia  i  przywództwo.

145.  W  tych  głosach  zamieszanie  wokół

147.  W  tych  głosach  boleśnie  przyznaje  się,  że  nadużycia  są  głęboko  zakorzenione  
i  rozpowszechnione  w  naszych  społeczeństwach,  ale  zwraca  się  uwagę,  że  
szerzenie  się  zła  w  innych  środowiskach  nie  zmniejsza  w  pewnych  
okolicznościach  specyficznej  odpowiedzialności  Kościoła  katolickiego.  W  
środku  tej  smucącej  i  rozczarowującej  panoramy  uwypuklają  się  również  głosy  Ludu  Bożego
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z  wyrazami  nadziei,  dzięki  już  rozpoczętym  procesom  uznania,  oczyszczenia,  
urzeczywistnienia  sprawiedliwości  i  zadośćuczynienia  w  Kościele  
powszechnym  i  wielu  Kościołach  partykularnych.  W  tym  wszystkim  wiadomo,  
że  przed  nami  długa  droga.

148.  Osoby  bezpośrednio  poszkodowane,  ofiary  —  chociaż  ze  względu  na  swoje  
ograniczenia  nie  wszystkie  ofiary  przemocy  i  specjaliści  uważają  to  słowo  za  
właściwe,  aby  je  nazwać  —  muszą  znajdować  się  w  centrum  troski  całego  
procesu  uznania,  prawdy  i  sprawiedliwości.  Muszą  brać  aktywny  udział  jako  
priorytet  we  wszystkich  procesach  słuchania  i  dochodzenia,  naprawienia  
szkody  i  prewencji.  Dzięki  swoim  traumatycznym  doświadczeniom  
dostarczają  kluczowej  wiedzy,  niezbędnej  do  zrozumienia  tego,  co  się  
wydarzyło  oraz  znalezienia  sposobów  transformacji  i  rozwiązania.  Każdy  
przyjęty  środek,  każdy  konkretny  proponowany  krok,  każde  wdrażane  
rozporządzenie,  każda  powołana  komisja,  każdy  przeprowadzany  proces  
prawdy  i  sprawiedliwości  muszą  nieuchronnie  liczyć  na  wkład  i  światło,  jakie  
daje  punkt  osobisty.  widok  ofiar.  Jeśli  w  ostatnim  czasie  szczególną  uwagę  
zwrócono  na  wykorzystywanie  nieletnich,  ze  znaczną  liczbą  dzieci  i  młodzieży  
płci  męskiej,  konieczne  jest  poszerzenie  naszego  spojrzenia  na  inne  formy  
wykorzystywania,  w  których  kobiety  często  padają  ofiarą  napaści  na  tle  
seksualnym,  sumienia  lub  z  powodu  nadużycia  władzy.

149.  Kompleksowe  zadośćuczynienie  jest  kluczowym  działaniem  w  odpowiedzi  na  
wyrządzoną  szkodę.  Niezbędnymi  działaniami  są  indywidualne  środki  
naprawcze  (publiczne  akty  uznania,  określone  formy  pomocy  medycznej  i  
psychologicznej,  odszkodowania).  Strukturalne  środki  naprawcze,  takie  jak  
publikowanie  wyroków,  zmiany  w  przepisach,  które  ułatwiają  rozpatrywanie  
skarg,  przejrzystość  procesów  i  szkolenie  zaangażowanego  personelu,  to  
tylko  niektóre  z  żądań  kompleksowego  zadośćuczynienia  dla  ofiar,  rodzin  i  
społeczności.  Oczywiste  jest,  że  odpowiedzialność  za  sprawiedliwość  w  
naszych  krajach  spoczywa  głównie  na  państwach  narodowych.  Naszym  
obowiązkiem  jako  Kościoła  katolickiego  jest  współpraca  w  tych  procesach  w  
dobrej  wierze,  poprzez  konkretne  inicjatywy,  podejmowanie  decyzji  
motywowanych  jedynie  poszukiwaniem  większej  prawdy,  sprawiedliwości  i  
zadośćuczynienia.  Nie  powinniśmy  oczekiwać,  że  opinia  publiczna  lub  media  będą  nas  do  tego  nakłaniać
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podjąć  dalsze  kroki;  inicjatywa  koniecznych  przemian  musi  pochodzić  
od  nas  samych,  od  całej  wspólnoty  kościelnej.

150.  W  ramach  działań  polityka  prewencyjna  całego  Kościoła,  starannie  
przestudiowana  i  mądrze  zastosowana  w  każdym  kontekście,  musi  
koncentrować  się  między  innymi  na  trzech  ważnych  czynnikach:

c.  Nadzór  i  odpowiedzialność,  które  ułatwiają  odpowiednie  monitorowanie  
i  przejrzystość  wszystkich  procedur  przyjętych  osobiście  i  instytucjonalnie.

a.  Edukacja,  aby  wszyscy  ludzie  w  przestrzeniach  kościelnych  byli  w  stanie  
rozpoznać  nieodpowiednie  sytuacje.

Z  różnych  perspektyw  i  nauk  –  socjologii,  psychologii  czy  psychiatrii,  a  
także  z  perspektywy  bardziej  prawnej  –  Kościół  był  badany  w  różnych  
aspektach  jego  życia  i  generowano  niezbędne  działania,  takie  jak:  selekcja  
i  formacja  kandydatów  do  kapłaństwa ;  zwyczajne  życie  kapłanów  w  ich  
posłudze  służebnej;  wyzwanie  rzucone  przez  celibat  w  dzisiejszych  
warunkach  życia;  ograniczony  udział  świeckich,  a  zwłaszcza  świeckich  
kobiet  w  procesach  rozeznawania,  planowania  duszpasterskiego  i  
podejmowania  decyzji.  Aby  zreformować  nieodpowiednią  mentalność,

152.  Od  roku  2000  publikowane  są  w  szczególności  raporty  międzynarodowe,  
które  zawierały  refleksje  na  temat  Kościoła,  jego  sposobu  postępowania,  
przekazywanej  idei  władzy,  obowiązujących  procedur  kanonicznych  itp.,  
w  aby  wskazać  przyczyny  tego,  co  się  stało.

151.  Diecezje  i  zgromadzenia  zakonne  na  naszym  kontynencie  w  różny  sposób  
zmierzyły  się  z  tą  rzeczywistością  nadużyć.  Dlatego  konieczne  jest  również  
dzielenie  się  już  wykonaną  pracą  i  wiedzą  już  zdobytą  w  Kościołach,  aby  
uczyć  się  od  siebie  nawzajem.  Jest  to  nieco  nowy  obszar  pracy,  nie  tylko  
dla  Kościoła,  na  który  nie  ma  łatwych  i  ustalonych  z  góry  przepisów,  który  
wymaga  szerokiego  dialogu  społecznego  i  braterskiej  współpracy  
kościelnej,  aby  móc  zapanować  nad  złożonością  tych  sytuacji.  dotykać  
tego,  co  ludzkie,  duchowe,  prawne  i  społeczne.

b.  Modele  profilaktyki  sytuacyjnej,  ponieważ  istniejące  dane  wskazują,  że  
szansa  odgrywa  ważną  rolę  w  wyborze  ofiar.
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154.  W  tym  samym  procesie  słuchania  zostały  sformułowane  działania  z  precyzyjnymi,  
stosownymi  i  sprawdzalnymi  propozycjami,  wezwanymi  do  ukształtowania  się  
w  każdym  Kościele  lokalnym,  w  każdym  zgromadzeniu  zakonnym  lub  świeckim  
lub  instytucie,  w  każdym  ruchu  lub  wspólnocie  parafialnej.  Na  przykład  zalecenie  
określenia  odpowiednich  protokołów,  mechanizmów  i  struktur  zgłaszania,  
naprawy,  a  przede  wszystkim  zapobiegania  nadużyciom.  Zwrócono  również  
uwagę  na  potrzebę  rozwijania  specjalistycznej  opieki  duszpasterskiej,  aby  radzić  
sobie  z  nadużyciami  i  towarzyszenia  duszpasterskiego  wspólnotom,  angażując  
wyspecjalizowanych  świeckich  i  ekspertów  z  różnych  dyscyplin.  W  szczególności  
na  precyzyjną  i  pilną  uwagę  zasługują  liczne  ograniczenia  już  zidentyfikowane  
w  obecnych  procesach  kanonicznych.  Potrzeba  większej  szybkości  i  przejrzystości  w

takie  jak  klerykalizm  lub  korygowanie  niejasnych  sposobów  postępowania,  
raporty  te  często  oferują  wiele  zbieżnych  propozycji  z  refleksjami  już  dokonanymi  
w  przestrzeniach  teologicznych,  które  wyobrażają  konkretne  kroki  w  „odwiecznej  
reformie” (UR  6)  wspólnoty  kościelnej.  Z  drugiej  strony,  w  każdym  kraju  naszego  
regionu  należy  dokonać  odpowiedniego  rozeznania  w  odniesieniu  do  możliwości  
utworzenia  niezależnych  komisji  prawdy  i  zadośćuczynienia,  jak  to  już  miało  
miejsce  w  kilku  miejscach.  Poglądy  eksperckie  i  zewnętrzne  instytucji  wydają  
się  niezastąpione,  a  ich  przyjęcie  wskazuje  na  powagę  i  przejrzystość,  z  jaką  
podjęto  się  zadania  odnowy.

153.  Uniwersytety,  ośrodki  studiów,  wydziały  teologii  i  prawa  kanonicznego  muszą  
zapewnić  swój  wkład  w  te  procesy  poprzez  różne  inicjatywy:  refleksje  
teologiczne,  prace  terenowe,  projekty  badawcze,  konkretne  propozycje  reform,  
które  pomogą  Kościołowi  podjąć  kroki  naprzód  w  tym  wyzwaniu.  W  kilku  
naszych  krajach  istnieją  już  inicjatywy  instytucjonalne,  które  wskazują  drogę  do  
pogłębienia.  Pomyślmy  na  przykład  o  Centrum  Ochrony  Nieletnich  (CEPROME)  
Papieskiego  Uniwersytetu  w  Meksyku,  z  jego  licznymi  inicjatywami  edukacyjnymi  
i  prewencyjnymi,  lub,  na  innym  poziomie,  o  ważnych  multidyscyplinarnych  
badaniach  opublikowanych  w  2020  r.  przez  Katolicki  Uniwersytet  Chile :  
Zrozumienie  kryzysu  Kościoła  w  Chile.  W  naszych  ośrodkach  wychowawczych  i  
we  wspólnotach  kościelnych  muszą  rodzić  się  nowe  inicjatywy  ożywiane  
wrażliwością  na  ofiary  i  pasją  sprawiedliwości.
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W  procesie  słuchania  ujawniają  się  trudne  doświadczenia  przeżyte  w  tych  latach  
w  Kościele  w  związku  z  nadużyciami,  które  stawiają  przed  Ludem  Bożym  wiele  
zadań.

155.  Ogólnie  można  powiedzieć,  że  dynamika  odnowy  całego  Kościoła  w  kluczu  synodalnym,  
która  wyraża  się  w  najróżniejszych  aspektach  życia  kościelnego  w  tym  dokumencie,  
działa  w  sensie  pozytywnym,  aby  promować  kulturę  wzajemnej  troski ,  odpowiedzialnego  
udziału  wszystkich  wierzących,  promowania  bezpiecznych  przestrzeni  dla  wszystkich  
ludzi  w  naszych  wspólnotach  chrześcijańskich.

•  Czy  byłoby  możliwe  określenie  kolejnych  kroków,  jakie  należy  podjąć  jako  wspólnota  

kościelna,  aby  uporać  się  z  różnymi  aspektami  tego  złożonego  problemu?

•  Czy  w  kontekście  kościelnym,  w  którym  żyję,  można  zidentyfikować  konkretne  
działania  już  podjęte  w  ramach  programów  prewencyjnych  w  różnych  
przestrzeniach  kościelnych  (parafie,  zgromadzenia  zakonne,  szkoły,  seminaria  
i  domy  formacyjne,  grupy  itp.)  i/lub  w  inicjatywach  integralnego  
zadośćuczynienia  w  trosce  o  ofiary,  czy  w  uznaniu  nadużyć?

Pytania  do  refleksji:

śledztwa,  faworyzujące  miejsce  ofiar,  są  powtarzanym  i  serdecznym  żądaniem.  Wybór  
nowych  kandydatów  do  posługi  kapłańskiej,  formacja  i  jakość  towarzyszenia  przez  całe  
życie  duszpasterskie  kapłanów  wymaga  również  konkretnych,  systematycznych  i  
sprawdzalnych  interwencji.  Stolica  Apostolska,  poprzez  swoje  odpowiedzialne  organy,  
nasze  własne  Konferencje  Episkopatów  i  wiele  zgromadzeń  zakonnych,  opracowała  
kryteria  i  normy  działania,  które  muszą  być  dobrze  przestudiowane,  gorliwie  stosowane,  
a  nawet  dalej  doskonalone.

156.  Ruch  ewangelicko-Zielonoświątkowy  dotarł  już  do  wielu  regionów  kontynentu  —  Brazylii,  
Ameryki  Środkowej,  krajów  andyjskich…  —  wymiar
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158.  Niezbędne  jest  uczynienie  wszystkich  naszych  społeczności  lokalnych  
„wspólnotami  życia  relacyjnego”,  a  nie  tylko  miejscami  do  wykonywania  
„praktyk  religijnych  lub  kultu”  bez  witalności,  bez  udziału,  w  anachronicznym  
i  odległym  języku.  Oznacza  to  odwiedzanie  chorych,  znajdowanie  sposobów  
na  wsparcie  tych,  którzy  stracą  pracę,  bycie  blisko  rodzin  w  trudnej  sytuacji,  
angażowanie  wszystkich  w  najważniejsze  decyzje,  nie  baczenie  się,  by  ludzie  
mogli  swobodnie  się  wypowiadać.  Z  okazji  Adwentu  i  Wielkiego  Postu  
proponujemy  wizytację  domową,  rodzaj  „misji  ludowej”,  proponując  modlitwy  
w  mieszkaniach,  które  pozwalają  nam  spotykać  się  z  ludźmi  i  nie  czekać,  aż  
przyjdą  do  parafii  lub  gdzie  indziej.

istotne  i  znaczące,  wyzwanie,  na  które  my,  jako  Kościół  katolicki,  musimy  
zwrócić  uwagę,  czując  jego  „pilność  i  dramat”,  poprzez  nowe  podejście  
misyjne,  twórcze,  ekumeniczne,  włączające  i  oparte  na  dialogu,  spotkaniu  i  
współpracy  w  sferze  społecznej.  Pytanie  na  początek  brzmi:  czego  ludziom,  
którzy  byli  częścią  naszego  Kościoła  katolickiego,  brakuje  i  będą  szukać  w  
innych  kościołach?  Zastanawiając  się  nad  tym  pytaniem,  Aparecida  stwierdza:  
„Z  naszego  doświadczenia  duszpasterskiego  wynika,  że  wiele  razy  szczerzy  
ludzie,  którzy  opuszczają  nasz  Kościół,  nie  czynią  tego  z  powodu  tego,  w  co  
wierzą  grupy  „niekatolickie”,  ale  przede  wszystkim  z  powodu  tego,  w  jaki  
sposób  żyją;  nie  z  powodów  doktrynalnych,  ale  empirycznych;  nie  ze  
względów  ściśle  dogmatycznych,  ale  duszpasterskich;  nie  z  powodu  
problemów  teologicznych,  ale  metodologicznych  naszego  Kościoła.  Mają  
nadzieję  znaleźć  odpowiedzi  na  swoje  obawy” (DAp  225).  Jest  to  problem,  z  
którym  musimy  się  zmierzyć  i  nie  możemy  dłużej  odkładać  oczekiwania,  aż  
sprawy  się  uspokoją  i  wszystko  wróci  do  poprzedniego  stanu.  To  złudzenie.

157.  Pierwsze  Zgromadzenie  Kościelne  jest  dobrą  okazją  do  zastanowienia  się,  jako  
wspólnota  wierzących,  we  wspólnocie  z  naszymi  pasterzami,  o  to,  czym  są  
„nowe  praktyki  duszpasterskie”,  „nowe  drogi  wychowawcze  i  katechetyczne”,  
„gesty  i  działania” ,  „opcje  dobroczynności  i  sprawiedliwości”,  aby  powstrzymać  
to  krwawienie  katolików  wobec  innych  ruchów  religijnych,  a  jednocześnie,  
jako  Kościół  katolicki,  powrócić  do  bycia  „fascynującym  i  atrakcyjnym”.  
Niektóre  skromne  sugestie  mogą  na  tym  poziomie  pomóc  nam  w  refleksji.
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161.  Zaangażuj  kobiety  w  szczególny  sposób,  nie  spychając  ich  do  podrzędnych  
lub  drugorzędnych  ról,  pozwalając  im  swobodnie  wyrażać  swoją  „afektywną  
i  matczyną  twarz”.

159.  Jesteśmy  wezwani,  by  „modlić  się  i  działać  ewangelizatorami  z  Duchem”

160.  Zastanów  się  nad  obecnością  w  środowiskach  wiejskich  lub  peryferyjnych,  
zbyt  długo  ignorowaną  lub  lekceważoną,  nie  obawiając  się,  że  to  świeccy  
podejmują  inicjatywę,  okazując  bliskie  oblicze  bycia  chrześcijanami.  
Pomóżcie  dzieciom  uczyć  się,  odwiedzać  osoby  starsze,  być  obecnymi  
zarówno  w  miejscach  bólu  —  szpitalach,  instytutach  —  jak  iw  wielu  
miejscach  cierpienia.  Musimy  sprawić,  by  ludzie  poczuli,  że  kiedy  tego  
potrzebują,  mogą  pójść  do  Kościoła  katolickiego.

162.  Ważne  jest  również  poznanie  różnorodności  ruchów  ewangelicznych,  które  
spotykamy  w  naszym  codziennym  życiu.  Z  niektórymi  ważne  jest  
nawiązanie  relacji  przyjaźni  i  współpracy,  w  ramach  „nowego  ekumenizmu”,  
który  musimy  wymyślać  twórczo,  przezwyciężając  z  góry  przyjęte  wizje,  
które  prowadzą  nas  tylko  do  osądzania  lub  potępiania  „oddalenia”  nas  
samych,  a  z  innymi  jest  to  konieczne,  aby  się  zdystansować.  Bardzo  ważne  
jest  staranne  „rozeznanie”  różnorodności,  jaka  istnieje  wśród  wielu  twarzy  
współczesnego  zielonoświątkowców.  Nawet  wśród  wiernych  niektórych  z  nich

(EG  262)  i  którzy  swoim  życiem  głoszą  to,  czego  już  doświadczyli  i  
wypełnia  ich  serca,  „radością  ewangelii” (EG  1).  Wymaga  to  otwartości  i  
dyspozycyjności  w  odkrywaniu  nowych  dróg  ewangelizacji  poprzez  
spotykanie  ludzi  w  bardzo  różnych  kontekstach.  Wymaga  to  
duszpasterskiej  kreatywności,  aby  wytyczać  nowe  drogi,  takie  jak:  
otwieranie  naszych  kościołów,  kaplic,  miejsc  kultu,  zwłaszcza  w  
godzinach,  kiedy  ludzie  nie  pracują:  wieczorami  i  w  południe,  
organizowanie  uroczystych  „liturgii  eucharystycznych”,  popularnych  i  
pełnych  pieśni,  aktywnie  wprowadzając  świeckich  jako  „sługi  słowa  i  
miłości”.  Nie  skupiaj  kultu  tylko  na  kapłanach;  promować  więcej  
celebracji  Słowa  przez  diakonów  i  katechetów.  Posługuj  się  świeckimi  
posługami,  aby  pomnożyć  ofertę  prostszych  celebracji,  nawet  w  
domach,  na  placach...  Wielu  naszych  katechetów  i  duszpasterzy  ma  
wyższe  wykształcenie  akademickie  niż  niektórzy  samozwańczy  pastorzy,  ale  brakuje  im  odwagi  i  pasji.
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•  Czego  szukają  wierni,  którzy  są  powiązani  z  innymi  wyrażeniami  religijnymi,  które  nie?

oferujemy  w  Kościele  katolickim?

ruchów,  wielu  „cierpi”  na  antykatolicki  prozelityzm  praktykowany  przez  niektóre  z  najbardziej  

zradykalizowanych  obrzeży  tej  wielkiej  galaktyki  religijnej.

Pytania  do  refleksji:

•  Wielu  porzuca  ogólnie  praktykowanie  wiary,  doświadczając  stopniowego  procesu  

dechrystianizacji  i  religijnej  obojętności.  Jakie  wyzwania  stawia  przed  nami  ta  
rzeczywistość?

•  Co  powinniśmy  poprawić  lub  zmienić  w  naszych  społecznościach?

163.  Dokument  z  Aparecidy  jasno  wyraża  pragnienie,  wolę  i  usposobienie,  aby  na  tym  „nowym”  etapie  

ewangelizacji  „dialog  i  współpraca  ekumeniczna  miały  na  celu  inspirowanie  nowych  form  

uczniostwa  i  misji  w  komunii” (DAp  233).
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W  Duchu  z  Maryją
Guadalupe,  jesteśmy  na  zgromadzeniu
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Dziewico  z  Guadalupe,  nadal  otwieraj  drogi  Duchowi  i  

aktualizuj  jedność  między  nami.

Ożyw  naszą  pasję  do  Twojego  Syna,  do  Jego  

Królestwa  i  niech  nasze  ufne  tak  

rozszerzy  się,  tak  jak  Twoje,  w  kontakcie  z  brakiem.

Rozstaw  stół  i  zaproś  nas  codziennie  na  

przyjęcie,  na  którym  wino  wystarczy  każdemu,  

nikomu  nie  odmówi  się  ani  

jednego  słowa,  a  każdy  czuje  się  jego  częścią,  a  potem  zostaje  

posłany  w  warunkach  uczniów-misjonarzy.

164.  Obyśmy  inspirowali  się  i  zachęcali  przykładem  Maryi,  która  „umie  przemienić  jaskinię  zwierząt  

w  dom  Jezusa  za  pomocą  kilku  ubogich  pieluszek  i  góry  czułości” (EG  286).  Podobnie  jak  w  

swoim  objawieniu  w  Guadalupe,  Dziewica  mówi  nam  dzisiaj:  „Czy  nie  jestem  tutaj,  kim  jestem  

twoja  matka?  Nie  bój  się".  Bądźmy  otwarci  na  nowość  Ducha!

Niech  żadna  różnica  nie  umniejsza  miłości.

Buduj  mosty  i  szepcz  nam  synodalne  symfonie.
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