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WYZWANIA DUSZPASTERSKIE 

 

WYTYCZNE DUSZPASTERSKIE 

1) Uznać i docenić wiodącą rolę 
młodych ludzi we wspólnocie 
kościelnej i w społeczeństwie, 
jako podmiotów transformacji. 

Strukturyzowanie z młodzieżą integralnego procesu spotkania z osobą 
Jezusa, który prowadzi do aktywnego zaangażowania w 
ewangelizacyjną misję Kościoła. 
Zachęcanie do protagonizmu i przywództwa młodych ludzi w różnych 
procesach kościelnych i wspólnotach młodzieżowych. 
Towarzyszenie młodym ludziom w ich osobistych poszukiwaniach oraz 
w ich zaangażowaniach duszpasterskich, politycznych i społecznych. 

2. Towarzyszyć ofiarom 
niesprawiedliwości społecznej i 
kościelnej w procesach 
uznania i zadośćuczynienia. 

Promowanie tworzenia i funkcjonowania organów diecezjalnych 

zajmujących się zapobieganiem nadużyciom seksualnym, nadużyciom 
sumienia i władzy oraz wszechstronną opieką i zadośćuczynieniem. 
Towarzyszenie procesom uznania, zadośćuczynienia i sprawiedliwości 
poprzez interdyscyplinarne duszpasterstwo. 

Zapobieganie nadużyciom w Kościele i poza nim, aby towarzyszyć 
zarówno ofiarom, jak i sprawcom w procesie zadośćuczynienia, 
pojednania, uzdrowienia oraz tworzenia zdrowych i bezpiecznych 

środowisk. 
3.   promować aktywny udział 

kobiet w posługach, 
zarządzaniu, rozeznawaniu i 
podejmowaniu decyzji 

kościelnych. 

Utworzenie komisji latynoamerykańskiej, złożonej z kobiet, w celu 
refleksji i pogłębienia ich udziału w organach decyzyjnych Kościoła i w 
formacji kapłanów. 
Przyczynianie się do rozeznania w sprawie diakonatu kobiet i nowych 
posług. 
Generowanie w Kościołach lokalnych itinerariów formacyjnych, które 

promują integralny rozwój kobiet i ich wkład w życie i misję Kościoła. 

4. Promować i bronić godności 
życia i osoby ludzkiej od 
poczęcia do naturalnej 
śmierci. 

Promowanie "kultury życia", rozpoznawanie Jezusa Chrystusa w 
najuboższych. 
Promowanie i tkanie sieci działań duszpasterskich na rzecz budowy 
polityk publicznych gwarantujących troskę o życie we wszystkich jego 
wymiarach i etapach. 

5. Zwiększyć formację w 
synodalności, aby zlikwidować 
klerykalizm. 

Zachęcanie do współodpowiedzialnego uczestnictwa i 
dowartościowania różnych charyzmatów w podejmowaniu decyzji w 
różnych przestrzeniach kościelnych. 
Promowanie formacji w synodalności niezbędnej do podejmowania 

decyzji. 



 

 
 

6. Promować udział świeckich w 
dziedzinach trans- formacji 

kulturowej, politycznej, 

społecznej i kościelnej. 

Budzenie sumienia świeckich o ich misji w promowaniu polityk 

publicznych, które umożliwiają bardziej sprawiedliwą i ludzką 

gospodarkę. 
Wzmocnienie szkoleń w zakresie uczestnictwa, opieki oraz 
transformacji społecznej, kulturowej i politycznej. 

7. Słuchać wołania ubogich, 
wykluczonych i odrzuconych. 

Starać się, aby nasze teologie i praktyki duszpasterskie zachęcały i 
ułatwiały słuchanie krzyku ubogich, wchodzenie z nimi w interakcje, 
aby uczynić widocznymi nowe twarze wykluczonych. 
Tworzenie procesów mających wpływ na przekształcenie przyczyn 
ubóstwa i braku bezpieczeństwa socjalnego. 
Zapewnienie przestrzeni do szkolenia, uczestnictwa, słuchania i 
dialogu, aby mogli być aktywnymi podmiotami swojego rozwoju i 
misyjnego uczniostwa. 

8. Zreformować programy 
kształcenia w seminariach 
duchownych tak, aby 

obejmowały takie tematy jak 
ekologia integralna, ludy 

pierwotne, inkulturacja i 

interkulturowość oraz myśl 
społeczna Kościoła. 

Aktualizacja programów akademickich seminariów i domów 

formacji życia konsekrowanego, które sprzyjają inkulturowanej 

formacji integralnej, doświadczalnej, duchowej i teologicznej. 
Zachęcanie do interakcji z Ludem Bożym, aby wejść w dialog z jego 
potrzebami i rzeczywistością. 

9. Odnowić, w świetle Słowa 
Bożego i Vaticanum II, naszą 
koncepcję i doświadczenie 
Kościoła jako Ludu Bożego. 
komunii z bogactwem ich 

ministerialności, unikając 
klerykalizmu i sprzyjając kon- 

wersjom pastoralnym. 

Promowanie formacji we wszystkich dziedzinach (seminaria, domy 

formacyjne, szkoły dla świeckich) na temat Kościoła synodalnego, 
sakralnego i prorockiego, wychodzącego na zewnątrz i 
zaangażowanego w obronę życia w naszych narodach. 
Wdrażanie w parafiach struktur komunii i uczestnictwa, które 
sprzyjają współodpowiedzialności w animacji misyjnej i wprowadzają 
systemy odpowiedzialności. 
Uczynienie biblijnej animacji pastoralnej szkołą synodalności w 
słuchaniu, rozeznawaniu, podejmowaniu decyzji i ocenie działań 
duszpasterskich. 

10. Potwierdzić i nadać priorytet 
integralnej ekologii w naszych 

społecznościach, w oparciu o 
cztery marzenia Querida 

Amazonía. 

Potępianie działań zagrażających wspólnemu domowi na każdym z 
naszych terytoriów. 

Z zadowoleniem przyjmując propozycje REPAM i innych organizacji 
dotyczące opieki nad naszym wspólnym domem. 

Generowanie przestrzeni dla podnoszenia świadomości i szkolenia 
konkretnych procesów i projektów w celu promowania konwersji 

ekologicznej. 



 

 
 

11. Sprzyjać osobistemu spotkaniu 
z Jezusem Chrystusem 

wcielonym w rzeczywistość 
kontynentu. 

Promowanie znajomości i studium Słowa Bożego, aby skonfigurować 
się do osoby Jezusa i jego projektu, i aby stamtąd rozświetlić złożoną 
rzeczywistość świata. 
Promowanie sieci społecznych i środowisk wspólnotowych jako 
przestrzeni spotkania z Jezusem Chrystusem i kontemplacji 

rzeczywistości. 
Promowanie wiedzy o rzeczywistości z miejsca ubogich, odrzuconych i 
zmarginalizowanych. 

Odczytywanie znaków czasu w świetle Pala- bra, historii i samej 

tożsamości latynoamerykańskiej. 
12. Towarzyszyć ludności 

tubylczej i afro-

descendentalnej w obronie 

życia, 
ziemi i kultur. 

Uznanie ludów tubylczych i osób pochodzenia afrykańskiego za 
protagonistów inkulturacji Ewangelii, spotkania ze Słowem z ich 
światopoglądu oraz pracy na rzecz obrony życia, ziemi i kultur. 

Uznanie potrójnej dyskryminacji, jakiej doświadczają kobiety w tych 
grupach: za bycie kobietą, ubogą, rdzenną lub afro-descendentną. 
Zagłębianie się w kulturowe korzenie ludów tubylczych i afro-

descendentalnych poprzez przestrzenie i procesy szkoleniowe. 

13. Wzmocnić społeczny wymiar 
ewangelizacji. 

Wspieranie spotkania z Bogiem i najuboższymi z ubogich, które sprzyja 
bardziej śmiałemu, inkulturowanemu, zaangażowanemu i 
profetycznemu oddziaływaniu społecznemu Ewangelii w obronie praw 
człowieka i w trosce o wspólny dom. 

Odnowienie procesów formacyjnych dotyczących Nauki Społecznej 
Kościoła, które generują zobowiązania do przekształcenia struktur. 
Tworzenie grup roboczych poprzez platformy cyfrowe, które promują 
wymianę doświadczeń dla nowej mentalności politycznej i 

gospodarczej. 

Umacnianie i tworzenie dzieł społecznych promujących 
sprawiedliwość społeczną i godność osoby. 

14. Witać, chronić, promować i 
integrować migrantów i 
uchodźców. 

Uznanie za priorytet uwagi, promocji, obrony swoich praw i 

towarzyszenia osobom zmuszonym do migracji i szukania schronienia. 

Tworzenie przestrzeni formacji, celebracji, dialogu społeczno-

kulturalnego i wiary dla migrantów, uchodźców i wysiedleńców, które 
pomagają im doświadczyć braterstwa i czynią ich widocznymi jako 

członków wspólnot chrześcijańskich. 
Praca w sieciach lokalnych, regionalnych, kontynentalnych i 

międzynarodowych w celu żądania, obrony i promowania tworzenia 
polityk publicznych dla poszanowania prawa człowieka do migracji i 
nie migracji, do schronienia i azylu. 

Podnoszenie świadomości społeczności na temat przyczyn 
przymusowej migracji w celu ich eliminacji i promowania solidarnej 

gościnności. 



 

 

 

15. Bardziej zdecydowanie 

promować Podstawowe 
Wspólnoty Eklezjalne (BEC) i 

małe wspólnoty jako 
doświadczenie Kościoła 
synodalnego. 

Decentralizacja struktury i działania kościelno-parafialnego poprzez 

Podstawowe Wspólnoty Eklezjalne i małe wspólnoty, które sprzyjają 
procesom integralnym, zaangażowaniu społecznemu, przywództwu 
świeckich, kulturze spotkania i Kościołowi ministerialnemu. 
Promowanie ciągłego szkolenia liderów i moderatorów z nowymi 
narracjami i paradygmatami synodalności, które mobilizują 
wspólnotę. 

16. Promować przemiany w 
kierunku Kościoła bliższego, 
bardziej otwartego, 

wrażliwego izaangażowanego 
w problemy naszych 

narodów 

Uczynienie Kościoła miejscem przyjęcia, słuchania, towarzyszenia, 
formacji i zaangażowania poprzez kreatywne przestrzenie i służbę z 
udziałem całego Ludu Bożego. 
Uczynienie z różnych przestrzeni kościelnych ośrodków przemiany 
wspólnoty opartej na relacyjnym modelu humanizacji, w którym 

przeżywa się wymiar społeczny, misyjny i parafialny. 

17. Wygenerować konwersję eko-

logiczną, która sprzyja 
współodpowiedzialności w 
 działaniach 
osobistych, wspólnotowych i 

instytucjonalnych na rzecz 

troski o Wspólny Dom. 

Promowanie duszpasterstwa nawrócenia ekologicznego w łączności z 
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz troski o nasz wspólny 

dom. 

Stworzenie duszpasterstwa troski o wspólny dom, które promuje 

edukację i świadomość ekologiczną we wszystkich duszpasterstwach. 

18. Zidentyfikować i zrewidować 
przestarzałe struktury 
duszpasterskie służące 
przekazowi wiary oraz przyjąć 
pobożność ludową jako drogę 
naszego Kościoła. 

Włączenie paradygmatu Kościoła wychodzącego do transformacji 
struktur duszpasterskich. 

Włączenie członków Podstawowych Wspólnot Eklezjalnych lub 
Małych Wspólnot Chrześcijańskich, Parafii, Ruchów i Charyzmatów w 
procesy decyzyjne. 

Promowanie miłosiernego duszpasterstwa miejskiego, które 
uwzględnia nowe podmioty ewangelizacji: migrantów, ubogich, 
młodzież, osoby o różnych orientacjach seksualnych i osoby 
niepełnosprawne. 



 

 

19. żyć wspólną godnością 
naszego powołania 
chrzcielnego, aby 

przezwyciężyć klerykalizm i 
autorytaryzm. 

Ułatwianie procesu nawrócenia duszpasterskiego, osobistego i 
wspólnotowego, który pozwala na uznanie ran spowodowanych 

klerykalizmem oraz relacjami wertykalnymi i autorytarnymi. 

Wzmocnienie procesów inicjacji chrześcijańskiej poprzez pogłębienie 
eklezjologii komunii i synodalności. 
Generowanie partycypacyjnych procesów duszpasterskich, w których 

kobiety świeckie i konsekrowane mają większą wartość i udział. 

20. promować Kościół, dom 
przyjazny, w którym 

zintegrowana jest 

różnorodność kulturowa, 
etniczna i seksualna. 

Zachęcanie w naszych wspólnotach i Kościołach lokalnych do uznania i 
docenienia różnorodności seksualnej, etnicznej i kulturowej poprzez 
przestrzenie promocji człowieka oraz szkolenia zawodowego i 

edukacyjnego. 

Wychodząc na spotkanie w miłosierdziu, zbliżając się do siebie gestami, 
postawami i inicjatywami słuchania i dialogu. 
Promowanie duchowości komunii i kultury spotkania, która pomaga 
nam cenić drugiego człowieka jako dar. 

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

Zaproponowanie rodziny jako osi poprzecznej duszpasterstwa 

organicznego. Tworzenie procesów duszpasterskich dla rodzin, 

zwłaszcza najuboższych i najbardziej poranionych, dla godnego i 

braterskiego współżycia. 
Wdrażanie adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, z której wynikają 
procesy towarzyszenia, formacji i integralnego nawrócenia rodzin 

jako Kościoła domowego. 
22. rozpoznaje i docenia rolę i 

wkład kobiet w 

historii, w społeczeństwie i w 
Kościele. 

Tworzenie duszpasterstwa kobiet w Kościele lokalnym, narodowym i 
kontynentalnym, gwarantującego ich integralną promocję i skuteczny 
udział w życiu Kościoła i społeczeństwa. 
Tworzenie przestrzeni dla kobiet tubylczych, afro-descendentnych i 

chłopskich do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i 
praktykami w różnych sferach eklezjalnych. 

23. promować znajomość 
społecznej nauki Kościoła w 
sposób przekrojowy i 

stosować ją we wszystkich 
posługach duszpasterskich 

Opracować procesualne, dynamiczne i integralne itinerarium 

formacyjne, które pomaga i rozbudza prorocze zaangażowanie 
uczniów-misjonarzy. 

Tworzenie grup studyjnych i animacyjnych na temat doktryny 

społecznej, inspirowanych słowem Bożym i rzeczywistością, 
sprzyjających Kościołowi wychodzącemu, proroczemu i 
synodalnemu. 

24. nadać priorytet 
duszpasterstwu rodzin, które 

przyjmuje nowe formy wyrazu, 

ich złożoność i różnorodność. 

Wzbogacenie naszego przesłania o język, który włącza wszystkie 
sposoby tworzenia rodziny w procesy formacji wiary i świętowania. 
Integracja z miłosierdziem i czułością różnych typów rodzin: rodzin 
niepełnych, rodzin żyjących w konkubinacie i rodzin o różnych 
orientacjach seksualnych. 

Towarzyszenie chrześcijańskiej i społecznej formacji duszpasterstwa 

rodzin w parafiach. 



 

 

25. uznać wielokulturowość 
kontynentu na drodze 

nawrócenia teologicznego, 

duszpasterskiego i 

kościelnego. 

Tworzenie przestrzeni generujących procesy obrony ludzkiej godności i 
reagowania na sytuacje niesprawiedliwości i ubóstwa. 
Zachęcanie do teologicznej, liturgicznej i duchowej ekspresji tych 
ludów. 

Rzecznictwo na rzecz ludności rdzennej i Afro-descendants, aby mieć 
dostęp do zdrowia publicznego, wszechstronnej edukacji i systemu 
prawnego. 

26) Promować etyczne 
wykorzystanie technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych w 

ewangelizacji. 

Organizowanie programów szkoleniowych w zakresie procesów i 

narzędzi komunikacyjnych, które sprzyjają etycznym i krytycznym 
spotkaniom ze światem komunikacji. 
Pogłębiając wymiar ekonomiczny, społeczny, kulturowy, edukacyjny i 
ekologiczny naszych narodów, poprzez tworzenie sieci współpracy z 
różnymi organizacjami kościelnymi, ekumenicznymi, politycznymi i 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Wspieranie proroczej komunikacji, z transformującym wpływem 
społecznym. 

27. Potępiać różne formy przemocy 
strukturalnej, instytucjonalnej, 

policyjnej, domowej, 

feminobójstwa, zaginięcia. 

Promowanie i artykułowanie sieci w obronie życia ze 
zorganizowanymi ruchami społecznymi i kolektywami na rzecz 
dbałości o godność człowieka, zwłaszcza ludności rdzennej, Afro-

descendentów, kobiet i osób o odmienności seksualnej (LGTBIQ+). 
Tworzenie struktur wewnątrzkościelnych, parafialnych i diecezjalnych, 

które wspierają potępianie przemocy kościelnej, strukturalnej, 
społecznej, domowej i seksualnej, z pozycji bliskości wszystkich synów 
i córek Boga, bez jakiegokolwiek wykluczenia. 

28. Potępienie postępu 

przestępczości 
zorganizowanej, handlu 

narkotykami, handlu ludźmi 
do pracy i wykorzystania 

seksualnego, handlu bronią, 
porwań i sprzedaży organów. 

Ustanowienie mechanizmów podnoszenia świadomości i 
sprawozdawczości poprzez kampanie prowadzone w porozumieniu ze 

społeczeństwem obywatelskim i instytucjami akademickimi. 

Wzmocnienie sieci Clamor i innych sieci kościelnych, aby z odwagą i 
parweniuszem zaangażować się w pracę prewencyjną i rzecznictwo 
publiczne. 

29. Promowanie kultury 

aktywnego niestosowania 

przemocy, obrony praw 

człowieka i pokoju. 

Współpraca w grupach i sieciach społecznych, na poziomie lokalnym, 
regionalnym, kontynentalnym i międzynarodowym. 
Wzmocnienie organów kościelnych procesami szkoleniowymi w 
zakresie Nauki Społecznej Kościoła, Praw Człowieka i Niestosowania 

Przemocy na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym, 

kontynentalnym i międzynarodowym. 



 

30. Promowanie gospodarki soli- 

darnej i zrównoważonej. 
Tworzenie komisji duszpasterskich, które budują kanały solidarności w 
trosce o wspólny dom i koncentrują się na godności osoby ludzkiej. 
Promowanie tworzenia solidarnych sieci stowarzyszeń na peryferiach, 
które realizują wspólne programy. 
Promowanie projektów solidarnościowych z parafii poprzez programy i 
przedsięwzięcia, w koordynacji z innymi podmiotami społeczeństwa. 



 

 

31. Promowanie integracji Ameryki 

Łacińskiej i sprzyjanie 
umacnianiu demokracji. 

Podążanie w kierunku Kościoła profetycznego, który otwiera kanały 
słuchania rzeczywistości i dialogu z instytucjami publicznymi i 
politycznymi, aby można było znaleźć wspólne drogi. 
Promowanie forów refleksji i wymiany poglądów na temat cech 
charakterystycznych i słabości demokracji w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach, w celu 

dzielić się doświadczeniami, które pozwalają nam dojrzewać w naszej 
podróży jako ludzie. 
Stworzenie duszpasterstwa dla chrześcijan zaangażowanych w politykę, 
sprzyjającego właściwemu rozumieniu demokracji. 

32. Ujawnić korupcję w publicznych 

i prywatnych strukturach 

społecznych oraz bezkarność 
sądów. 

Zdemaskowany proroczym głosem jako Kościół, który stoi po stronie 
ofiar. 

Tworzenie sieci kontaktów z różnymi podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego na różnych poziomach. 

33. Promowanie 

międzykulturowości, 
międzyreligijności i 
ekumeniczności. 

Być Kościołem, który wychodzi i jest synodalny, który stwarza 
przestrzenie do działania na rzecz wszystkich. 
Uznanie nowej tożsamości metysów w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach o czarnych i rdzennych korzeniach, na wzór naszej Matki 

Maryi z Guadalupe. 

34. Rekolekcje z  towarzyszeniem 

dzieci, młodzieży, małżeństw i 
starszych dorosłych. 

Prowadząc pracę artykułową pomiędzy różnymi duszpasterstwami, 
która towarzyszy lokalnym realiom. 

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

35. Towarzysz dążeniom ruchów 
ludowych do uzyskania 

świętych praw do ziemi, 
mieszkania i pracy. 

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

Praca na rzecz uznania i obrony tych praw jako wartości 
ewangelicznych. 

36. Promować ściślejszy związek 
między teologią a 
duszpasterstwem, który sprzyja 

konwersji synodalnej. 

Konsolidacja rozpoczętego procesu synodalnego, odpowiadającego 
w sposób znaczący na aktualne wyzwania w komunii i w świetle 
Pala- bra. 

Promowanie duszpasterstwa spotkania skupionego na duchowości 
wcielenia. 

37. Przejście od duszpasterstwa 
miejskiego do duszpasterstwa 

miejskiego. 

Budowanie nowych alternatyw dla parafialnych działań duszpasterskich 
łączących wiarę i życie, opartych na słuchaniu i dialogu. 
Udział w inicjatywach z różnymi grupami, ruchami społecznymi i 
instytucjami obecnymi w różnych przestrzeniach miejskich i 

podmiejskich. 

Dostosowanie celebracji liturgicznych do różnych kontekstów 
społeczno-kulturowych. 

Wartościowanie obchodów pobożności ludowej. 



 

 

38. Głoszenie i życie wiarą na 
nowych areopagach. 

Przemyślenie na nowo języka, struktur, liturgii, posług, otwarcie na 
odkrywanie znaków Słowa w nowych obszarach. 

Jako Kościół, który słucha, dociera i przyjmuje, ewangelizuje w 
sposób inkulturowy i międzykulturowy, bez uprzedzeń. 
Zachęcanie do twórczych i dobrze uzasadnionych procesów katechezy, 

które głoszą Dobrą Nowinę w nowych językach, odpowiednich do 
nowych kontekstów. 

Przez obecność w świecie młodzieży, rodzin, w świecie nauki, 
komunikacji, sztuki, polityki, ekonomii, tekstów miejskich z językami i 
świadectwami życia zdolnymi do przekazywania Dobrej Nowiny. 

39. Zorganizowanie duszpasterstwa 

zdrowia psychicznego, które 

promuje poszanowanie 

godności osób dotkniętych 
chorobą psychiczną. 

Wytworzenie kultury bliskości i czułości, która pozwala na opiekę nad 

chorymi ze szczególnym traktowaniem. 

Towarzyszenie rodzinom, przyjaciołom i opiekunom poprzez wspólnoty 
słuchania i wsparcia. 

40. Przejąć opiekę i 
towarzyszenie więźniom i ich 
rodzinom. 

Wzmocnienie duszpasterstwa więziennego interdyscyplinarnym 
wsparciem, w celu stworzenia sieci opieki i rzecznictwa polityki 

publicznej. 

Promowanie w parafiach duszpasterstwa odpowiadającego na 
potrzeby rodzin osób pozbawionych wolności. 

41. Poznać i przeanalizować 
różnorodność propozycji 
religijnych występujących na 
kontynencie. 

Generowanie interdyscyplinarnych, teologicznych i pastoralnych 

środowisk słuchania, dialogu, identyfikacji wspólnych płaszczyzn i 
kola- bora. 

 


