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I 

WPROWADZENIE 
 

 

Zgromadzenie Zwyczajne CELAM w maju 2019 r., wśród innych 
porozumień, udzieliło trzech mandatów nowemu kierownictwu, na czele 
którego stoi abp Miguel Cabrejos z Trujillo: ukończenie budowy nowej 
siedziby, odnowienie i restrukturyzacja instytucji oraz zorganizowanie VI 
Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Trwa 
remont i restrukturyzacja. Niebawem odbędzie się inauguracja nowej 
siedziby. 

 
Na temat projektu VI Konferencji Generalnej, podczas tradycyjnej wizyty 
powitalnej nowo wybranego Prezydium CELAM u Ojca Świętego, gdy 
doszli do tego tematu, Papież Franciszek zapytał proroczo, czy nowa 
Konferencja Generalna jest konieczna, biorąc pod uwagę, że Aparecida nie 
została jeszcze w pełni wcielona w Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
a zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ma jeszcze tak wiele do przekazania 
Kościołowi powszechnemu. Zamiast tego zaproponował zorganizowanie 
Zgromadzenia Eklezjalnego. Powinna ona podejmować eklezjologię Soboru 
Watykańskiego II i łączyć wszystkie powołania i stany życia (biskupi, 
duchowni, życie zakonne i świeccy) w celu pogłębienia Apareci- da, zgodnie 
z doświadczeniem Synodu Amazońskiego. 

 
Ale niepokój papieża Franciszka pozostał otwarty: poznać te aspekty 
Aparecidy, które są uważane za oczekujące na realizację. Długi Kościoła 
latynoamerykańskiego z Aparecida. 

 
W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu tła i kontekstu 
historycznego oraz usystematyzowano serię wywiadów osobistych z różnymi 
istotnymi podmiotami, które uczestniczyły w konferencji. Przedstawia 
wkład, który uważają za merytoryczny oraz "długi" w odniesieniu do 
rozumienia misji jako stanu permanentnego, nawrócenia pastoralnego, 
reformy struktur kościelnych, klerykalizmu i troski o wspólny dom. 
Ponadto wskazują propozycje, jak posunąć się naprzód w realizacji 
czekających nas zadań oraz określają nowe wyzwania w obecnej 
rzeczywistości, których nie można było przewidzieć, w wymiarze, jaki 
osiągnęły, piętnaście lat temu. 

 
W tym sensie warto czytać dokument, który przedstawiamy, razem z 
wyzwaniami i orientacjami duszpasterskimi Zgromadzenia Eklezjalnego 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
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II 

JAK MOŻNA BYŁO SIĘ POJAWIĆ? 
 

 

Droga, która umożliwiła dotarcie do tej V Konferencji nie była łatwa. W 
maju 2001 roku odbyło się Zgromadzenie CELAM, które zwróciło uwagę 
na wielkie zmiany, jakie zaszły po IV Konferencji w Santo Domingo (1992). 
Nadszedł czas, aby poprosić papieża o zwołanie nowej Konferencji 
Generalnej Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Na Zgromadzeniu 
CELAM w maju 2003 r. postanowiono, że Konferencje Episkopatów 
zaczną się angażować w tę propozycję. W lutym 2004 r. przewodniczący 
Konferencji Episkopatów uzgodnili, że temat mógłby się opierać na 
powołaniu chrześcijan do bycia uczniami Jezusa Chrystusa dla życia 
naszych narodów. Powołano tam Komisję Centralną, która miała pomóc 
w przygotowaniu V Konferencji, o ile zostanie ona ostatecznie zwołana. 

 
W maju 2004 roku, po trzech latach, św. Jan Paweł II jasno i stanowczo 
wyraził swoją decyzję, że Ameryka Łacińska powinna kontynuować 
własną tradycję organizowania tych konferencji generalnych. Była to 
bardzo osobista decyzja papieża, który chciał uszanować historyczną 
drogę Kościoła latynoamerykańskiego. W listopadzie 2004 roku do 
Konferencji Episkopatów został wysłany dokument uczestnictwa, aby 
zachęcić do dialogu i otrzymać propozycje. 

 
W tym kontekście 7 lipca 2005 r. papież Benedykt XVI zatwierdził temat 
V Konferencji, wyrażony tak, jak go znamy: "Uczniowie i misjonarze Jezusa 
Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie". 14 października 2005 r., 
podczas Synodu Biskupów, Papież przyjął czterech kardynałów 
latynoamerykańskich (Errázuriz, Rubiano, Hummes i Bergoglio), którzy 
wyrazili życzenie, aby V Konferencja nie odbyła się w Rzymie, lecz w 
Ameryce Łacińskiej, w obecności Ojca Świętego. W trakcie tej kon- 
serwacji papież Benedykt zdecydował, że powinna się ona odbyć w Brazylii, 
obok sanktuarium w Aparecidzie, w maju 2007 r. Dwa miesiące później 
przesłał modlitwę za V Konferencję. 

 
CELAM rozpoczął intensywną pracę organizując seminaria, konferencje, 
sympozja i spotkania ze specjalistami, którzy mieli współpracować w 
przygotowaniu Konferencji. Tematyka była różnorodna: media, 
kapłaństwo, biznes i polityka, teologia maryjna, 
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zmiany kulturowe, kobiety, misjologia itp. Były to bardzo wzbogacające 
spotkania, podczas których uczestnicy z całego kontynentu wnosili swoje 
różnorodne punkty widzenia. 

 
Dzięki tym informacjom oraz wkładowi wszystkich krajów regionu, w styczniu 
2007 r. sporządzono dokument podsumowujący. W opracowaniu 
dokumentu wzięli udział: kard. Francisco Errázuriz (przewodniczący 
CELAM), bp Andrés Stanovnik (sekretarz generalny), bp Víctor Manuel 
Fernández (rektor Katolickiego Uniwersytetu Argentyny), ks. Sydney Fones 
(asystent sekretarza), bp Ricardo Ezzati, bp Santiago Silva Retamales, ks. 
Mario Franca Miranda, Consuelo Vélez, ks. Francisco Merlos i siostra Rosa 
Moreno. 

 
Rozwój konferencji, która rozpoczęła się 13 maja 2007 r., wyznaczyło 
przemówienie inauguracyjne papieża Benedykta XVI, które poszerzyło 
przestrzeń dyskusji. Do tego stopnia, że jeden z obserwatorów podziwiał 
różnorodność stanowisk i sposób, w jaki osiągały one konsensus lub 
większość. Z perspektywy wiary interesujące jest to, co jeden z delegatów 
opowiada o tym, co wydarzyło się podczas uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego 27 maja 2007 r.: "wydawało się, że wszystko zostało oświetlone, 
a różne punkty widzenia otworzyły drogę do dokumentu, powszechnie 
uzgodnionego, który został zawarty w ciągu pozostałych trzech dni". W jej 
umyśle nie ma wątpliwości: w Aparecidzie działał Duch Święty. 

 
Aparecida to także wydarzenie, które pozwala nam zrozumieć pontyfikat 
Franciszka. Jest to wkład Kościoła latynoamerykańskiego i karaibskiego w 
Kościół powszechny, choć jest to proces, który trwa w Zgromadzeniu 
Eklezjalnym i wciąż się rozwija. 
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III 

KONTEKST HISTORYCZNY 
 

 

Historia jest niezbędna do właściwego zrozumienia wydarzeń. Ostatnie 
pięćdziesiąt lat od konferencji w Rio de Janeiro do konferencji w 
Aparecidzie było pełne głębokich przemian. W tym celu istotne jest 
odzyskanie sekwencji wydarzeń, którą podsumowujemy przez dekady. 

 
Jeden fakt wyłania się mocno i pozwala nam zrozumieć impet misyjny 
Aparecidy: podjęcie regionalnej odpowiedzi na Sobór Watykański II, z 
nadzieją na odnowienie jego optymizmu. W tym kontekście warto 
przypomnieć, że Sobór Watykański II (który przyniósł głęboką odnowę 
Kościoła w naszych czasach dzięki wsłuchaniu się w głos Ducha Świętego) 
powstał w czasie wielkiego entuzjazmu, wielu utopii, w klimacie euforii 
przeżywanej przede wszystkim przez odbudowującą się po II wojnie 
światowej Europę. Dwie dekady, lata 50. i 60. ubiegłego wieku, w których 
narodziła się CELAM, były najbardziej optymistyczne w ostatnich 
stuleciach. 

 
W 1952 roku powstała Narodowa Konferencja Brazylii (CNBB). W 1955 
roku w wyniku pierwszej Konferencji Generalnej w Rio de Janeiro 
powstała CELAM. W tych latach powstała też Caritas w prawie wszystkich 
naszych krajach. A w styczniu 1959 roku papież św. Jan XXIII ogłosił 
Sobór, którego idea została entuzjastycznie przyjęta przez wszystkich. Odtąd 
nadzieje skupiały się na wielkim wydarzeniu, jakim był Sobór Watykański 
II, który odbył się w połowie lat sześćdziesiątych. 

 
Jednak jeszcze przed końcem "dekady optymizmu" zaczęły pojawiać się 
symptomy kolejnych kryzysów, które zagrażałyby realizacji postanowień 
Rady. Pierwszym z nich był "bunt studencki" w 1968 roku, wydarzenie, 
które silnie manifestowało kryzys nowoczesności i wprawiało w zakłopotanie 
wielu teologów. Bardzo znaczącym zbiegiem okoliczności jest fakt, że w 
tym samym roku, w którym Kościół latynoamerykański zgromadził się w 
Medellín, aby wielkodusznie powitać Sobór, Europa została przerażona 
kryzysem nowoczesności i zaczęła szukać bezpieczeństwa w powrocie do 
instytucjonalnych bezpiecznych przystani, w ruchu przeciwnym do 
Soboru, który proponował pojednanie Kościoła z "nowoczesnym 
światem". Inteligencja katolicka, a zwłaszcza młodzi studenci 
uniwersyteccy, znaleźli w Soborze prorocze i współczesne wsparcie, by wejść 
w ostrą debatę w klasztorach, pośród reform, w obliczu innych młodych ludzi, 
którzy w rewolucji kubańskiej widzieli drogę rozwoju dla Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów. 
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Należy pamiętać o tych faktach, aby zrozumieć trudności w stosowaniu 
Soboru, a także brak harmonii między Kościołem w Ameryce Łacińskiej a 
troską Rzymu, który ściśle przeżywał napięcie związane z kryzysem 
kulturowym w Europie. Szybkie spojrzenie na kolejne dekady pokazuje 
ciąg kryzysów, które miały głęboki wpływ na motywacje Aparecidy. 

 
W latach 70. nastąpił "kryzys naftowy", z gwałtownym wzrostem cen i 
pojawieniem się zjawiska "petrodolarów", które banki zachodnie przyswoiły i 
przekształciły w łatwe i obfite źródła pożyczek dla krajów rozwijających się. 
Na poziomie instytucjonalnym pojawiły się grupy partyzanckie i ekspansja 
dyktatur wojskowych, które stosowały porwania, tortury i zabójstwa jako 
standardowe praktyki. 

 
W latach 80. kryzys zadłużenia głęboko naznaczył nasze kraje i trwa do dziś. 
Było to przejście od "kapitalizmu produkcyjnego" do spekulacyjnego 
"kapitalizmu finansowego". 

 
Na przełomie lat 80. i 90. nastąpił kryzys realnych socjalizmów, a 
symbolem wielkich przemian politycznych w Europie Wschodniej był 
upadek muru berlińskiego w 1989 roku, który doprowadził do rozpadu 
Związku Radzieckiego w 1991 roku. 

 
W latach 90. XX wieku nadeszła globalizacja, pod dowództwem 
neoliberalizmu, który ogłosił prywatyzację, porzucenie "socjalnego państwa 
opiekuńczego" i zbiorowych utopii, deregulację państwa, eks- perację 
indywidualnego sukcesu i potęgi finansowej, bezkrytyczne otwarcie rynków 
(z twierdzeniem, że jest to definitywne rozwiązanie problemów rozwoju), 
"jedyną prawdę", która odtąd bez kontestacji będzie prowadzić historię. 
My, chrześcijanie, nie mieliśmy możliwości dodania do globalizacji treści: 
solidarności, dobra wspólnego, troski o stworzenie itp. 

 
Wydarzenia te miały wpływ na cały świat, ale szczególnie na Amerykę 
Łacińską i Karaiby, gdzie rosła przemoc, bezrobocie i ubóstwo. Jednocześnie 
rosły nierówności, korupcja i handel narkotykami, a destrukcyjna 
eksploatacja zasobów naturalnych była powielana na większą skalę. 

 
W tym kontekście szybko ujawniły się impasy spowodowane wykluczającą 
i koncentrującą globalizacją gospodarczą: 1. 2) Narastające wykluczenie i 
przemoc. 3) Kryzys wartości etycznych. 4) Utrata tożsamości kulturowej i 
podmiotowej. 5) Kryzys solidarności. 
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Tak więc nowe tysiąclecie, które zdawało się nadejść z powiewem utopii 
bliskiej realizacji, rozpoczęło się, przeciwnie, zanurzone w głębokim kryzysie 
cywilizacyjnym, który głęboko dotknął wszystkie instytucje. Kościół, uśpiony 
przez ponad dekadę, zareagował, starając się odzyskać oświecenie 
ofiarowane przez Ducha Świętego na Soborze Watykańskim II. 

 
W takich właśnie ramach historycznych odbyła się V Konferencja w Aparecidzie. 
Problemy, z którymi należało się zmierzyć, nie były proste! Kościół Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów podpisał właśnie w Medellín "opcję na rzecz 
ubogich"; w Puebla "opcję preferencyjną na rzecz ubogich"; w Santo 
Domingo "opcję preferencyjną na rzecz ubogich, która nie jest ani 
wyłączna, ani wykluczająca". Opcji, która stopniowo ulegała zatarciu, aż do 
momentu wystąpienia inauguracyjnego w Aparecidzie, gdzie papież 
Benedykt XVI potwierdził, że "opcja preferencyjna na rzecz ubogich jest 
wpisana w wiarę chrystologiczną". 

 
Ale im głębszy kryzys, tym większa szansa, by Ewangelia zachowała swoją 
aktualność jako owocna propozycja przyjęcia wykluczonych, braterstwa i 
kosmicznego pojednania. Im bardziej widoczny jest ludzki upadek, tym 
bardziej otwarta jest droga dla Bożego działania. 
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IV 

GŁÓWNY WKŁAD KONFERENCJI 
W APARECIDZIE 

W ciągu swojej 500-letniej historii Kościół latynoamerykański okazał się 
żywotną siłą przemieniającą. Po Soborze Watykańskim II stał się bardziej 
zdecydowany w swoim powołaniu misyjnym wyrażonym w konferencjach 
w Medellin, Puebla, Santo Domingo i Aparecida. Odkrywanie aktualności 
Ewangelii Jezusa i sposobów ponownego spotkania z Nim było 
podstawowym zadaniem, o które chodziło w V Konferencji. 

 
W istocie, Aparecida została przedstawiona jako moment uprzywilejowany, 
godzina łaski, wielka szansa, prorocza okazja dla Kościoła, aby wsłuchać się 
w wezwania Ducha poprzez rzeczywistość, która woła o owocne ponowne 
spotkanie z Ewangelią Jezusa Chrystusa i o nowe formy ekspresji 
eklezjalnej. 

 
W tym sensie wielkim osiągnięciem Aparecidy jest odzyskanie poczucia 
Kościoła kontynentalnego, posiadającego własne cechy charakterystyczne, 
wytyczającego oryginalną drogę i zdolnego do wniesienia istotnego wkładu 
w Kościół powszechny. Poprzez Aparecidę Kościół latynoamerykański i 
karaibski wznowił swój marsz, potwierdzając własną fizjologię i idiosynkrazję. 
To jego własne doświadczenie misyjne i pastoralne dojrzewa i wyraża się w 
Aparecidzie, z której stanowi wkład w Kościół powszechny. Duch Święty 
ukazał jego drogi, jego nowe drogi! 

 
Kontynuację i twórczą odnowę otrzymują główne linie duszpasterskie 
poprzednich Konferencji. Kościół skoncentrowany na misji i na ewangelizacji 
kultury. Kościół, który obejmuje integralny, ekologiczny i społecznie 
zrównoważony rozwój człowieka. Kościół, który mocno podkreśla wartość 
duszpasterstwa zakładającego opcję preferencyjną na rzecz ubogich, 
wezwany do zwrócenia uwagi na sektory wrażliwe: młodzież, dorosłych, 
kobiety, dzieci, migrantów, chorych, ludy tubylcze. Kościół, który myśli o 
nowych sposobach uprawiania polityki, o jej profesjonalizacji, o dbałości 
o dobro wspólne i wspólne dobra. 

 
Aparecida wzywa nas do pójścia drogą nowego nawrócenia pastoralnego, 
opartego na wspólnotowym wymiarze wiary. Dla Aparecidy pilne jest 
przezwyciężenie intymnego spojrzenia na wiarę, swoistego itinerarium 
chrześcijaństwa bez Chrystusa, bez Kościoła, bez wspólnoty, 
pozbawionego tych pytań, które są istotą Ewangelii. Konferencja wprowadza 
ideę 
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centrum w Chrystusie i w ludzie, od Chrystusa do ludu. Każda wspólnota 
kościelna musi być potężnym ośrodkiem promieniującym Królestwem życia. 
Ta misja polega na przejściu do zasadniczego głoszenia, którym jest 
głoszenie Chrystusa, Pana, który kocha, który zbawia, który żyje. 

 
Z tej troski Aparecida wzywa do misji, do Kościoła na stałe wychodzącego na 
zewnątrz, do przezwyciężenia zamknięcia w małych grupach. Wzywa do 
tworzenia wspólnot kościelnych w stanie permanentnej misji: misji 
odśrodkowej, w której każda wspólnota kościelna musi być centrum 
promieniującym życiem w Chrystusie i przyciąganym przez moc miłości. W 
tym celu trzeba wyruszyć na poszukiwanie, przestać czekać, porzucić 
wygodę, podjąć niepewność. Kościół jest powołany do wejścia w stały stan 
misji poprzez przekształcanie mentalności i struktur tak, aby stały się one 
skutecznie misyjne. W tym kontekście z Aparecidy wyłania się potrzeba 
ożywienia pracy duszpasterskiej w małych i średnich wspólnotach, gdzie 
wierni mogą poczuć się bliżej postaci proboszcza i w oparciu o Słowo 
Boże szerzyć i przyczyniać się do misji ewangelizacyjnej, uwzględniając 
kontekst, który ich otacza. 

 
Aparecida refiniuje postać Kościoła uczniów-misjonarzy. Misja jest 
nierozerwalnie związana z uczniostwem, a my wszyscy musimy być 
misjonarzami. Misjonarz to ktoś, kto nie idzie we własnym imieniu, ale jest 
posłany przez Kościół. Misja musi być komunią. Z kolei my wszyscy 
jesteśmy uczniami i wszyscy musimy się na nowo uczyć, na nowo słuchać 
Mistrza. Uczeń musi być zaangażowany w misję, w spotkanie z 
Chrystusem, które rodzi życie, które pomaga żyć lepiej. 

32. 
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W tym sensie Aparecida wyobraża sobie Kościół, w którym chodzi o uczniów, 
w ciągłym procesie ewangelizacji. W ten sposób kładzie się nacisk na 
duchowość misyjną, a szczególnie na problem formacji duszpasterzy. 
Nowe uczniostwo misyjne musi być możliwe do przeżycia: 
a) osobiste spotkanie z Jezusem; osobiste doświadczenie wiary chrześcijańskiej; 
b) solidną formację teologiczno-doktrynalną; a także, 
c) włączenie do wspólnoty, życie wspólnotowe jako miejsce spotkania z 

Jezusem Chrystusem. 
 

Aparecida nie pozostawia jednak wątpliwości co do celu tego misyjnego i 
uczniowskiego nawrócenia: "aby nasze ludy, w Nim miały życie". Podejmuje 
się tu ponownie intymny związek między ewangelizacją a promocją 
człowieka, integralnym rozwojem ludzkim. To "po co" jest niezwykle 
ważne, bo wskazuje cel wszystkiego, zarówno uczniostwa, jak i misji. 
Oznacza to, że wszystko, co robimy, ma na celu przekazywanie i promowanie 
"przelewania" życia, aby ludzie mogli prowadzić życie godne dzieci Bożych. 
W tym celu musimy pokazać, że relacja z Jezusem Chrystusem nie czyni 
nas mniej szczęśliwymi, ale pomaga nam w pełni się rozwijać i bardziej 
cieszyć się istnieniem. Chcemy, aby ludzie żyli w pełni, integralnie, dlatego 
ubóstwo, ból i opuszczenie są bolesne. Wszystko, co Kościół robi lub 
czego naucza, musi przejawiać się jako oferowanie, obrona i promowanie 
godnego, pełnego i szczęśliwego życia dla wszystkich. 

 
Z tego powodu Aparecida jest reafirmacją samarytańskiego i proroczego 
Kościoła latynoamerykańskiego: Kościoła solidarnego, gościnnego, 
towarzysza drogi, orędownika ubogich. Opcja preferencyjna na rzecz 
ubogich jest zakorzeniona w wierze chrystologicznej, jest opcją samego 
Boga, który zawsze podejmuje się obrony wykluczonych, uciśnionych, 
bezbronnych i tych, którzy cierpią niesprawiedliwość. Aparecida potwierdza, 
że misyjne uczniostwo powinno docierać nie tylko do odizolowanych 
jednostek, ale także do narodów, przekształcając kultury, instytucje i 
sprzyjając integracji między narodami Ameryki Łacińskiej. Kościół nie 
może być zajęty sobą, swoim własnym utrzymaniem, ale musi oddać się w 
służbę tej pełni życia dla wszystkich. 

 
Aparecida wzywa do przyjęcia "nowych podmiotów Kościoła", tych, którzy do tej 
pory nie czuli się odpowiednio zintegrowani, a którzy są nie tylko 
przedmiotem uwagi duszpasterskiej, ale także odpowiedzialni za tę 
przemianę Kościoła. Mogą dodać swoje własne dary i historie dla poprawnego 
odczytania Ewangelii z kontekstu, w którym się znajdują. 

 
Aparecida wprowadza również nowe wyzwania dla działań 
duszpasterskich, w tym wspólną rolę mężczyzn i kobiet jako 
współprotagonistów w zadaniu ewangelizacji. Misja musi przeniknąć 
Ewangelią społeczeństwa i kultury naszych czasów. 
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krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Musimy towarzyszyć ludziom w 
wyzwaniach społecznych i środowiskowych, przed którymi stoją, od życia 
nienarodzonego do życia w półmroku, włączając w to dary ziemi i jej 
różnorodność biologiczną. 

 
W Aparecidzie istniał też szerszy zestaw stosunkowo powszechnych obaw 
wśród jej protagonistów, na które można zwrócić uwagę: 

 
a) animacja biblijna wszystkich działań duszpasterskich, która pozwala na 

bardziej bezpośredni kontakt wiernych ze Słowem Bożym; 
b) centralność Eucharystii, dbając o to, by każdy mógł skorzystać z 

niedzielnej uczty; 
c) odnowienie opcji preferencyjnej dla ubogich, nadając jej 

konkretniejszy i bliższy charakter; 
d) potrzebę stylu duszpasterskiego charakteryzującego się bliskością, 

czyniącego nas dostępnymi i zdolnymi do mówienia językiem, który jest 
dzisiaj znaczący; 

e) znaczenie zreformowania wszystkich struktur kościelnych, aby były 
skutecznie misyjne, eliminując te, które nie spełniają tego celu; oraz 

f) zamiar promowania i towarzyszenia zaangażowaniu Kościoła w życie 
publiczne. 
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V 

ZADŁUŻENIE, TRUDNOŚCI I 
AKTUALNE WYZWANIA 

Bracia i siostry, pozostaje wrażenie, że dyskurs z Aparecidy przeniknął do 
języka Kościoła Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Nie zawsze jednak to samo 
dotyczy kościelnej praxis. 

 
W kolejnych punktach zintegrowane są różne perspektywy dotyczące głównych 
obszarów, w których jest jeszcze praca do wykonania, które należy podjąć jako 
wyzwanie duszpasterskie. 

 
Misja i deklaracja misji 

Dokument końcowy z Aparecidy proponował realizację Misji 
Kontynentalnej, która przez niektórych była rozumiana jako działalność do 
wykonania, bez zakładania sensu postępu w kierunku Kościoła w stanie misji, 
w społeczeństwie, które się zmieniło. To już nie jest czas chrześcijaństwa, 
ale w społeczeństwie pluralistycznym. W tym sensie przypomina się 
metafora, której użył jeden z założycieli CELAM, biskup Manuel Larraín, 
mówiąc, że "nie chodzi o to, że zmieniły się ryby, ale że zmieniła się 
woda". 

 
Chociaż Aparecida oznaczała zakończenie efektywnego wejścia Kościoła 
latynoamerykańskiego do Kościoła powszechnego, który stara się 
odzyskać praktykę pierwszych wspólnot chrześcijańskich, to jednak widać, że 
Kościół latynoamerykański i karaibski jest jeszcze daleki od bycia Kościołem w 
drodze, Kościołem uczniów-misjonarzy, czyli koncepcji, którą wprowadził podczas 
swojego pontyfikatu papież Franciszek. 

 
Wydaje się, że pomylono pojęcia misji w jej wymiarze paradygmatycznym 
i programowym, sprowadzając znaczenie misji kontynentalnej do jednego i 
tego samego programu działań duszpasterskich na całym kontynencie. W ten 
sposób zignorowano możliwość zrozumienia, że rzeczywistość każdego kraju i 
Kościoła partykularnego jest inna i że każda wspólnota musi podjąć 
szczególną drogę nawrócenia pastoralnego, opartego na teologii, która 
zakłada kultury i to, co wnoszą one do sposobów refleksji i mówienia o Bogu i 
Jezusie Chrystusie. 

 
W tym sensie do wyzwań związanych z przeżywaniem stanu permanentnej 
misji należy odzyskanie zapału misyjnego wraz z tożsamością uczniowską, 
wyrażającą się między innymi w: 
a. Docenić dzisiejszy świat i promować wiarę inkulturowaną, gdzie ludzie 

przywłaszczają sobie Ewangelię na swój sposób, idąc krok dalej, 
pozwalając na wyrażenie nowych aspektów Ewangelii. Ewangelia nigdy 
nie wyczerpuje swojego 
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pluralizm znaczeń, dlatego konieczne jest porzucenie konserwatywnych 
pozycji oporu. 

b. Nadać zdecydowany impuls Kościołowi, który wychodzi na spotkanie ludzi 
jako przyjaciel i gość, a nie jako kolonizator. W tym spotkaniu mają być 
odkryte nowe odpowiedzi duszpasterskie. 

c. Być u boku cierpiących, dzielić ich bóle i smutki, dodawać otuchy ich 
nadziejom i radościom. 

d. Wyjść ze strefy komfortu, by spotkać się z ludźmi w ich codzienności, 
głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. 

e. Dialog ze światem polityki, społecznym, kulturalnym, biznesu i pracy. 
f. Wejdź w nowe miejsca ewangelizacji, na przykład w świat cyfrowy. 

 
Nawrócenie pastoralne 

Podobnie pojęcie odnowy lub nawrócenia pastoralnego (które obejmuje 
obszary świadomości eklezjalnej, działań, relacji równości i autorytetu oraz 
struktur Kościoła) zostało włączone do języka i projektów Kościoła w ruchu, 
ale to nawrócenie jest dalekie od zakończenia. Konsekwencje dla życia 
Kościoła muszą być jeszcze rozeznane i przyjęte. Nie było wystarczającego 
przywłaszczenia i internalizacji wytycznych z Aparecidy, aby uczynić je drogą 
dla drogi Kościoła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. 

 
W tym sensie niektórzy duszpasterze bardzo powoli wprowadzali w życie 
wielkie przemiany, do których wzywała V Konferencja. Nie udało się stworzyć 
kanałów, którymi nawrócenie duszpasterskie przenikałoby serca. 
Synodalność wciąż nie wyraża się w skutecznym udziale wszystkich 
ochrzczonych, świeckich i osób świeckich, w decyzjach duszpasterskich 
wspólnot. Potrzebujemy Kościoła, który wychodzi poza siebie w poszukiwaniu 
nowych horyzontów do przekazywania Ewangelii, ale także, który się na 
nie otwiera. Otworzyć drzwi, aby wyjść, ale także otworzyć drzwi, aby przyjąć 
ludzi w ich wielkiej różnorodności kulturowej, kontekstach społecznych i 
życiowych. 

 
Ta rzeczywistość wymaga różnorodnych inicjatyw, zgodnie z kreatywnością 
duszpasterską każdej parafii, diecezji czy Konferencji Episkopatu. Niektóre 
propozycje są następujące: 
a. Podjęcie wewnętrznego wyzwania misyjnego wobec oporu niektórych 

wyświęconych ministrów, zakonników i kobiet, a także świeckich mężczyzn i 
kobiet, wobec zmiany men- talności i przekształcenia struktur. 

b. Odpowiedź na wyzwanie jedności w obliczu pewnego podziału i polaryzacji 
dotyczącej pontyfikatu papieża Franciszka. Są tacy, którzy uważają się 
za otwartych przeciwników jego magisterium i propozycji duszpasterskich. 
Inni najwyraźniej 
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Podejmują jego inicjatywy, ale wykazują bierny opór wobec wszelkich 
przekształceń. A także tych, którzy rzeczywiście, słowem i czynem, idą 
drogami wytyczonymi przez jego Magisterium. 

c. Pogłębianie eklezjologicznego rozumienia Ludu Bożego, na mocy 
którego wszyscy ludzie są równi w godności ochrzczonych i ochrzczonych. 

d. Generowanie nowych języków dla głoszenia Ewangelii, które są znaczące 
dla rozmówców w miejscu, w którym się znajdują. 

e. Wzrastać w większej tożsamości latynoamerykańskiej i karaibskiej, 
doceniając różnorodność, która istnieje na tym kontynencie. 

f. Towarzyszyć wspólnotom we włączaniu wymiaru synodalnego do ich praktyk 
duszpasterskich. Nie wystarczy mówić o synodalności, trzeba nią żyć. 

 
Reforma struktur 

Innym deficytem w odniesieniu do Aparecidy jest reforma struktur, 
będąca wyrazem nawrócenia pastoralnego, z którym wciąż trzeba się 
zmierzyć własnymi siłami. Ryzyko braku pójścia w tym kierunku polega 
na ograniczeniu się do reformy, która nie dotyka serca, a jedynie 
promuje ulepszenia lub aktualizacje administracyjne i funkcjonalne. 

 
Po raz kolejny przekaz się przyjął, ale nie ma żadnej reakcji. Struktury 
pozostają mniej więcej takie same jak wcześniej, mimo że Evangelii 
Gaudium podjęła ten aspekt z werwą, wznawiając swoje propozycje. 
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51. 
Poniżej przedstawiono niektóre sugerowane działania w tym zakresie: 
a. Uaktywnić rady duszpasterskie i ekonomiczne w poszczególnych 

ciałach kościelnych. 
b. Rozeznać odpowiednią wielkość parafii, tak aby mogły się one 

organizować i żyć swoim poczuciem wspólnoty wspólnot. Utrzymuj 
społeczności małe, na skalę ludzi. 

c. Uczynienie z peryferii centrum, pozostawienie za sobą piramidalnej 
koncepcji, w kluczu Kościoła wychodzącego na zewnątrz. 

d. Rozeznać, czy obecna struktura każdej Konferencji Episkopatu jest 
najbardziej odpowiednia dla wypełnienia jej misji pastoralnej i prorockiej. 

e. Kontynuować proces odnowy CELAM, promując większą harmonię 
Kościoła Ameryki Łacińskiej i Karaibów z wielkimi liniami duszpasterskimi 
papieża Franciszka. 

 
Klerykalizm 

Klerykalizm spowalnia procesy i siłę naszej misji. Jest on wciąż obecny w 
codziennym i instytucjonalnym życiu Kościoła w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach. Jest to dług w toku, który wyraża się w źle wykonywanych 
relacjach władzy, o cechach autorytarnych, autoreferencyjnych, 
niechętnych do słuchania. Klerykalizm przeszkadza nam w otwarciu się na 
nowy schemat uczestnictwa, w którym wszyscy członkowie Ludu Bożego 
prawdziwie uczestniczą ze względu na swoją wspólną godność. To 
infantylizuje wykonywanie posług niekapłańskich, tak niezbędnych dla 
głoszenia i życia Ewangelią w pluralistycznym społeczeństwie. 

 
Z impulsu wspólnej drogi proponowanej przez synodalność musimy iść w 
kierunku Kościoła chrzcielnego, który w działaniu duszpasterskim uznaje 
wkład ochrzczonych i ochrzczonych w budowanie Kościoła, w kluczu słuchania, 
dialogu i rozeznania. Niektóre sposoby poruszania się w tym kierunku to: 
a. Wzmocnienie formacji w itinerarium ucznia misyjnego, w perspektywie 

świeckiej, aby mogli podjąć swoją rolę w Kościele z dorosłym spojrzeniem 
na wiarę, opartym na spotkaniu z Jezusem Chrystusem. 

b. Zachęcanie do słuchania, dialogu, rozeznawania i współodpowiedzialności w 
sprawowaniu przywództwa i władzy, jako sposobu przeżywania uczniostwa 
misyjnego. 

c. Kształcić do różnych obowiązków ministerialnych, rozumiejąc je jako 
służbę, która musi być wykonywana w sposób wspólnotowy. 

d. Określenie i systematyczne wdrażanie działań mających na celu 
przezwyciężenie struktur i praktyk utrwalających klerykalizm we 
wspólnotach i w Kościele. 
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Troska o "wspólny dom 

W Aparecidzie na pierwszy plan wysunęło się znaczenie tego, by nie tracić z 
oczu poważnej sytuacji "wspólnego domu", którego różnorodność biologiczna 
uległa degradacji. Proroczy nacisk wielu brazylijskich biskupów pozwolił 
zaobserwować rzeczywistość, która charakteryzuje się również nadużyciami 
oraz wykluczeniem społecznym i strukturalnym na obszarach wiejskich i 
miejskich, wobec ubogich pracowników, chłopów i ludów tubylczych. 
Wszystko to postawiło na porządku dziennym potrzebę odnowienia akcji 
ewangelizacyjnej Kościoła Ameryki Łacińskiej i Karaibów na tych terenach. Ta 
wizja, która zrodziła się w kontekście Amazonii, zakładała przebudzenie 
całego Kościoła do ekologii integralnej. To właśnie przestrzeń dla 
powstawania, podtrzymywania i promowania życia jest zagrożona. Choć 
są zauważalne postępy, to jednak samo w sobie będzie to długotrwałe 
wyzwanie duszpasterskie. Pojawiaj się - 
To otworzyło i nadal mobilizuje owocny 
interdyscyplinarny dialog między teologią, 
duchowością i nauką wokół środowiska 
naturalnego i naszej misji troski o nasz wspólny 
dom. Ta orientacja duszpasterska została 
wzmocniona przez encyklikę Laudato si' i 
adhortację apostolską Que- rida Amazonia - 
wydaną przez papieża Franciszka - oraz 
pojawienie się oryginalnej struktury Eklezjalnej 
Konferencji Amazonii. 

 
W drodze sugestii proponuje się następujące 
inicjatywy zachęcające do dbania o nasz 
wspólny dom: 
a. Włączenie wyzwań związanych ze zmianami 

klimatycznymi do szkolenia misyjnego uczniów. 
b. Umieścić troskę o wspólny dom w programie 

dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. 
c. Pogłębienie zakresu teologicznego tej 

inicjatywy duszpasterskiej. 
d. Wyartykułuj wyzwania wspólnego domu z 

inicjatywami gospodarek San Francisco i 
Santa Clara. 
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VI 

"NOWE RZECZY", KTÓRE 
POWSTAŁY PO POJAWIENIU SIĘ 

Konferencja w Aparecidzie odbyła się w 2007 roku; nie sposób było na niej 
przewidzieć wszystkich zmian, jakie nastąpią w rzeczywistości 
latynoamerykańskiej i światowej. Niektóre z tych "nowych wyzwań" 
zostały określone w otwartym jeszcze procesie Zgromadzenia 
Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Obecnie zatem są one 
przedmiotem rozeznania i poszukiwania odpowiedzi duszpasterskich. 
Identyfikujemy następujące tematy: 

 
Antropologia 

W społeczeństwie zachodzą zmiany w koncepcji podstawowej tożsamości 
osoby ludzkiej, które należy zrozumieć, aby zapewnić odpowiednią 
odpowiedź duszpasterską. Pojawiła się idea jednostki, która wychodzi od 
postrzegania własnej tożsamości i odpowiada na subiektywne skłonności 
każdego człowieka. To istotnie modyfikuje więzi i sposób pojmowania 
życia, umieszczając je na marginesie Boga i transcendencji. Innymi słowy, 
tożsamość człowieka nie musiałaby już transcendować samej siebie. Jest to 
bardzo głęboka zmiana, którą należy rozeznać, aby móc zaproponować 
zrozumiałą odpowiedź dla dzisiejszego społeczeństwa. 

 
Jednym ze skutków pandemii było wzmocnienie indywidualizmu, 
skupienie się na własnym bezpieczeństwie i potrzebach, zwiększenie strachu i 
nieufności wobec innych. To zamknięcie w małym świecie spowodowało 
wzrost kwestionowania państwa, osłabienie sieci wsparcia i w wielu 
przypadkach erozję solidarności. Konieczne będzie rozwijanie inicjatyw 
duszpasterskich, aby odwrócić tę sytuację i wzmocnić podejmowane wysiłki. 

 
Przejście od dehumanizacji do transhumanizmu, niewyobrażalne 
piętnaście lat temu, a teraz będące rzeczywistością. Upadek tego, co 
znaczy być pracownikiem, robotnikiem, w świecie, który coraz częściej chce 
się obejść bez ludzkiej pracy. Transhumanizm to odejście od ludzkiej pracy 
na rzecz robotów, które nie mają związków zawodowych, które nie 
potrzebują świadczeń socjalnych. W logice maksymalizacji zysku bardziej 
atrakcyjne jest przygotowanie robota niż zatrudnienie pracy robotnika, 
któremu pod koniec aktywnego życia zawodowego trzeba będzie wypłacić 
emeryturę i zadbać o jego podstawowe potrzeby. 

 

56. 

57. 

58. 

59. 



 
 
 
 
 
 
 

Pośród świata, który ponownie popada w pokusę wojny i przemocy jako 
"uprawnionych" środków sprawowania lub zdobywania władzy, Kościół 
musi aktywnie działać na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Musimy mieć 
świadomość, że Bóg dysponuje naszą inteligencją i naszymi rękami, aby 
interweniować w dzisiejszą rzeczywistość i doskonalić Stworzenie. 

 
W życiu duchowym pojawiają się "tendencje prywatyzujące" religijności, 
które przesłaniają społeczny wymiar wiary. Trzeba pamiętać, że dorosła 
wiara karmi działanie modlitwą i unika pokusy mitycznej i magicznej 
mentalności boskiego działania. 

 
Synodalność 

Papież Franciszek położył szczególny nacisk na synodalność jako metodę 
właściwą dla eklezjologii Ludu Bożego, czyniąc z niej ważne wyzwanie. 
Mocno podkreśla się potrzebę przeżywania w życiu duszpasterskim równej 
godności wszystkich ochrzczonych. Musi się to wyrażać zarówno w 
strukturach kościelnych, jak i w działaniach duszpasterskich. W tym 
względzie nowa konstytucja Præedicate Evangelium daje bardzo jasne 
wytyczne. 

 
Społeczeństwo globalne nie może być już rozumiane jako znajdujące się 
w stanie chrześcijaństwa. Ewangelia nie jest znana przez wielu ludzi. 
Konieczne jest, aby ze wspólnot, synodalnie, jej członkowie wchodzili w 
dialog z różnymi obszarami społeczeństwa jako uczniowie misyjni. 

 
Udział kobiet w Kościele 

Istnieje pilna potrzeba odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest poszanowanie 
godności kobiet. Jest to wołanie, które idzie do nieba, że kobiety powinny 
uczestniczyć w sposób bardziej protagonistyczny i w przestrzeniach 
decyzyjnych. Jest to prawo wynikające z daru chrztu otrzymanego w 
samym Kościele. 

 
Kościelne nadużycia władzy, sumienia i nadużycia seksualne 

Ból spowodowany nadużyciami władzy, sumienia i nadużyciami seksualnymi 
w Kościele - działaniami niezgodnymi z poszanowaniem godności osoby 
ludzkiej - prowadzi do zakwestionowania, wyobcowania i utraty legitymizacji 
samego Kościoła. Tego typu sytuacja zmniejsza również zaangażowanie 
ewangelizacyjne, sprawia, że duszpasterze czują się bardziej kruchymi i 
mniej zdolnymi do wyrażania głosu Kościoła w obliczu różnorodności 
problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które dotykają 
zwłaszcza najuboższych i najbardziej bezbronnych. 

 
Kościół nie jest wiarygodny, jeśli nie zajmie się w odpowiedni sposób 
sposobem postępowania z nadużyciami. Konieczne jest zatem dostosowanie 
procedur postępowania w przypadku nadużyć. 
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Odpowiedź UE na wymogi prawdy i przejrzystości, jak również 
towarzyszenie ofiarom i ich zadośćuczynienie. 

 
Przyjmowanie różnorodności 
Dyskusja na temat kwestii genderowych i towarzyszenia populacji 
LGTBIQ+, biorąc pod uwagę postępy, jakie wykazuje w tym względzie 
nauka i oczywiście miłosierdzie Jezusa. 

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

 
Księża żonaci", którzy proszą o bardziej aktywny udział w Kościele. Obecnie 
znaczna część z nich jest zorganizowana i pragnie bardziej konkretnej roli, 
wnosząc duszpasterski wkład w swoją formację i powołanie. 

 
Rzeczywistość Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

Wśród realiów naszego kontynentu należy podkreślić obecność ludów 
tubylczych i afro-descendentalnych. Istnieje silna potrzeba zaoferowania 
odpowiedniego kanału dla rozpoczynającego się duszpasterstwa tubylców i afro-
descendentów. 

 
Około 80% ludzi w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach mieszka w miastach 
liczących ponad 50 000 mieszkańców (Program Środowiskowy ONZ, 2022). W 
dużej mierze nasza akcja ewangelizacyjna trwa przy wiejskich strukturach i 
metodologii, które nie uwzględniają pojawiających się przemian. Przykładem 
tego jest fakt, że wiele użytych metafor i symbolizmów odnosi się do 
rzeczywistości wiejskiej, która jest odległa od języka miejskiego. 

 
Nowe peryferie geograficzne i egzystencjalne: osoby śpiące bez opieki, 
narkomani, handel narkotykami i korupcja, handel ludźmi. Wzrosła 
"nadwyżka i dyspozycja". 

 
Ruchy ludowe jako podmioty zmiany społecznej, zawierania i 
reprezentowania szerokich sektorów, które nie czują się brane pod uwagę 
przez partie polityczne czy tradycyjne związki zawodowe. Papież 
Franciszek nalegał, aby towarzyszyć im w poszukiwaniu Ziemi, Mieszkania i 
Pracy. 

 
Należy ocenić potrzebę generowania obrzędów liturgicznych 
specyficznych dla kultury Ameryki Łacińskiej i Karaibów, takich jak 
opracowywany obrządek amazoński. 
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Polityka i ekonomia 

W wielu krajach widoczna jest polaryzacja i brak dialogu, a także 
osłabienie demokracji, wzrost populizmu i tendencji totalitarnych. 

 
Pogarszająca się jakość życia oraz rosnący poziom nierówności i ubóstwa, 
pogłębiony przez post-pandemiczny kryzys gospodarczy. To pogłębia 
problem bycia kontynentem o chrześcijańskich korzeniach i jednocześnie 
najbardziej nierównym na świecie. 

 
Wzrost zjawiska migracji w Ameryce Łacińskiej, które w Afryce było 
postrzegane głównie w kategoriach imigracji do Stanów Zjednoczonych, 
obecnie ma ruchy na całym kontynencie, wyrażające się w przepływach 
migracyjnych, które generują wyzwania społeczne i duszpasterskie w prawie 
wszystkich krajach. 

 
Ekologia 

Troska o wspólny dom rozpoczęła się w Aparecidzie i stawała się coraz 
silniejsza. Pontyfikat papieża Franciszka oferuje globalną perspektywę w 
encyklikach Laudato si' i Fratelli Tutti. Ta religijna perspektywa empatyzuje z 
niepokojami międzynarodowej sfery politycznej, co widać m.in. w 
raportach ONZ. 
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Nauka, technologia, komunikacja i informacja globalna 

Technifikacja i digitalizacja w biznesie grożą jego dehumanizacją. 
Konfluencja biotechnologii, nanotechnologii i neuronauki z informatyką i 
robotyką tworzy przestrzeń, w której praca człowieka staje się coraz 
mniej istotna. Jednym z wyrazów tego jest przyspieszenie pracy na 
odległość i komunikacji telematycznej, w kontekście COVID-19. Stawia to 
wyzwania dla edukacji, kwalifikacji pracowników i nowej organizacji pracy 
ludzkiej, a także innych polityk publicznych. Niepodjęcie tego wyzwania w 
odpowiednim czasie może doprowadzić do kryzysów społecznych o 
nieprzewidywalnych konsekwencjach. 

 
Innym tego wyrazem jest influencja na codzienne życie, zdrowie i 
świadomość ludzi. W dzisiejszym społeczeństwie ludzie są coraz częściej 
obserwowani i celowo influitowani. 

 
Powstanie sieci społecznościowych i władza mediów nad opinią publiczną 
to klucz do dzisiejszego świata, który w 2007 roku był w powijakach. Dziś 
jest to nowy sposób dzielenia się informacjami. Pojęcie mediów zostało 
zastąpione przez te sieci. Każdy człowiek ma możliwość wpływania na innych, 
masowo, na dobre i na złe. Rozpowszechnianie informacji nie jest już 
prerogatywą czy monopolem nielicznych, ale w wielu przypadkach dostęp 
do informacji mają zwykli obywatele, którzy mają telefon komórkowy lub 
komórkę, a wraz z tym moc rozpowszechniania, wirusizacji i dystrybucji 
informacji. 

 
Dialog ekumeniczny i międzyreligijny 

W duchu podkreślenia znaczenia wkładu innych tradycji religijnych w 
Konferencję w Aparecidzie dodaje się dialog międzyreligijny. Przed soborową 
deklaracją Nostra Ætate nie było dialogu z religiami niechrześcijańskimi. Dziś 
jest ona pogłębiana. A region Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest "strefą 
współistnienia międzyreligijnego", gdzie nie ma starć ani napięć rodzących 
przemoc między religiami. Jest to osobliwość, którą należy zachować i 
wzmocnić. 
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VII 

ZAPROSZENIE 
 

 

 

Piętnaście lat po jej odbyciu V Konferencja Episkopatu Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów nadal jest latarnią, która oświetla opcje duszpasterskie Kościoła 
pielgrzymującego po tej ziemi. Duch Święty wzywa nas do dalszego 
pogłębiania tych dróg i do podejmowania nowych wyzwań. Medytacyjne 
odczytanie Dokumentu końcowego z Aparecidy w świetle Wytycznych 
duszpasterskich Zgromadzenia Eklezjalnego jest zaproszeniem do 
odnowienia naszej odpowiedzi jako uczniów-misjonarzy. 

 
Dziękujemy Bogu, bo jako Dobry Pasterz prowadzi nas i przewodzi w tym 
czasie historii. Chcemy, aby nasze nawrócenie duszpasterskie i wspólnotowe 
zjednoczyło nas bardziej z Nim i z naszymi braćmi i siostrami, aby nasz lud miał 
pełnię życia. Niech Maryja towarzyszy nam swoją matczyną miłością. 

 
 
 
 
 
 

Podziękowania 

W celu przygotowania tego dokumentu Prezydium CELAM zwróciło się do 
Centrum Zarządzania Wiedzą o przygotowanie i analizę niezbędnych 
materiałów, a także o opracowanie tekstu. W tym celu poproszono o 
świadectwa różnych osób, z których większość uczestniczyła w V Konferencji 
Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Byli to kardynałowie, 
biskupi, teologowie, świeccy i dwaj specjalni goście - jeden żydowski i jeden 
protestancki - którzy byli obserwatorami z innych kościołów. Prezydium jest 
wdzięczne za cenny wkład wniesiony przez następujących braci i siostry: 
Pedro Barreto, Maricarmen Bracamontes, Agenor Brighenti, Marcos Casco, 
Claudio Epelman, Pilar Escude- ro, Víctor Manuel Fernández, Carlos María 
Galli, Jorge Eduardo Lozano, Jaime Mancera, Andrés Stanovnik, Oscar 
Andrés Rodríguez, Harold Segura, Birgit Weiler. Wszystkim tym osobom 
Prezydium CELAM wyraża najgłębszą wdzięczność. 
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