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kontynentalnego i członka Komisji Metodologicznej 
Scena kontynentalna w Oceanii 

Rozległy kontynent Oceania położony jest w obrębie błękitnego Pacyfiku. Jest to bardzo 
zróżnicowana grupa krajów, od małych państw wyspiarskich po duże masy lądowe, takie jak 
Australia. W całym regionie występują duże różnice w poziomie bogactwa i rozwoju. Dla 
wszystkich krajów, ale szczególnie dla małych państw wyspiarskich, wpływ zmian klimatycznych 
jest egzystencjalnym zagrożeniem i zajmuje dyskurs polityczny i kościelny. Podnoszący się poziom 
mórz zagraża samemu istnieniu małych państw wyspiarskich. I tak jak na wszystkich innych 
kontynentach, pandemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na życie i środki do życia, a także na 
życie kościelne. 

Obecnym przewodniczącym Federacji Konferencji Biskupów Katolickich Oceanii (FCBCO) jest 
arcybiskup Peter Loy Chong z Suvy. FCBCO składa się z czterech konferencji episkopatów - Papui 

Nowej Gwinei i Wysp Salomona; Konferencji Episkopatu Pacyfiku (CE PAC); Nowej Zelandii i 

Australii. Abp Loy Chong nadzorował dwuletni proces planowania Zgromadzenia FCBCO w Suvie 
w dniach 5-7 lutego 2023 roku. Jest to spotkanie, na które zaproszeni są wszyscy biskupi w Oceanii. 
Stanowi ono okazję do pogłębionej refleksji nad sprawami bezpośrednio dotyczącymi regionu, jak 
również okazję do refleksji biskupiej nad rozeznaniem dla fazy kontynentalnej w Oceanii. 

Jako podstawę rozeznania dla etapu kontynentalnego w Oceanii zaproponowano proces eklezjalny, 

który rozpocznie się w czterech konferencjach episkopalnych w okresie od listopada do grudnia 
2022 r. i obejmie wszystkich ochrzczonych. Do każdej konferencji episkopatu należy dokładne 
określenie, jaki proces zastosuje, chociaż będzie on działał przy wsparciu Synodalnej Grupy 

Zadaniowej Oceanii, składającej się z miejscowych osób i jednej osoby reprezentującej Synod 
Biskupów. Prawdopodobnie większość rozmów duchowych odbędzie się wirtualnie, biorąc pod 
uwagę ograniczenia czasowe, finansowe i logistyczne. Jednakże wśród Ludu Bożego istnieje już 
bogate doświadczenie słuchania i dialogu z etapu pierwszego w Kościołach partykularnych, które 
można łatwo wykorzystać - pamiętając, że chcemy dotrzeć do tych, którzy nie zostali włączeni w 
pierwszy etap. 

Grupa reprezentatywna z każdej konferencji episkopatu połączy się osobiście jako Discernment and 
Writing Group w styczniu 2023 r., aby zebrać owoce refleksji eklezjalnej z poszczególnych 
konferencji episkopatu i połączyć je w dokument do rozważenia przez biskupów na zgromadzeniu 

w Suvie w lutym. Refleksje biskupów zostaną następnie zebrane w ostateczny dokument do 
zatwierdzenia przez FCBCO. 

Istnieje już impuls do bardziej synodalnego sposobu bycia Kościołem, co widać w dokumentach 
wydanych dotychczas przez Oceanię - te z Australii i Nowej Zelandii. Unikalna charakterystyka 

regionu Pacyfiku oznacza, że będzie tam bogactwo różnorodności wielu grup etnicznych i 
językowych w całym Pacyfiku, jak również Maorysów w Nowej Zelandii i Pierwszych Narodów w 
Australii. Ponadto jesteśmy krajami migrantów, a to dodaje do pełni życia kościelnego. 



Na marginesie, niektóre z istotnych wydarzeń w regionie w ostatnim czasie to: 

- II Zgromadzenie i zakończenie Rady Plenarnej dla Kościoła w Australii. Ustawy z Rady 
Plenarnej zostaną formalnie przedstawione na listopadowym spotkaniu Konferencji 
Katolickich Biskupów Australii (ACBC), a następnie przedstawione papieżowi. 

- Wybory w Australii, gdzie partia centrolewicowa (Partia Pracy) zastąpiła koalicję 
centroprawicową, a także w Papui Nowej Gwinei (PNG), gdzie James Marape został 
premierem, kierując partiami koalicyjnymi. 

- Napięcia geopolityczne w regionie, przy rosnącym zainteresowaniu mocarstw światowych 
Pacyfikiem. 

- Rosnące uznanie praw i godności ludności rdzennej. Np. Australia zmierza w kierunku 
referendum w sprawie wpisania głosu rdzennych mieszkańców do parlamentu. 

Niektóre z wyzwań w regionie to: 

- Dla drugiego etapu rozeznania na półkuli południowej jest to trudny czas, ponieważ w 
styczniu mamy wakacje letnie, jest wcześniej ustalone Zgromadzenie Episkopatu FCBCO, 
więc trudno jest zapewnić dostępność osób bez dokładnego planowania. Takie działania są 
podejmowane. 

- Istnieją znaczne wyzwania logistyczne - duże odległości; ograniczona liczba lotów; koszty 
podróży (zwłaszcza dla biedniejszych krajów); finansowanie. 

- Obecnie wychodzimy z zimy na południowej półkuli, gdzie wariant Omicron COVID-19 

rozciągnął szpitale do granic możliwości i nastąpiła znaczna utrata życia, a także wpływ na 
sprawy rodzinne, kościelne i handlowe. 

- Szczególnie w przypadku małych państw wyspiarskich i odległych regionów Australii 
występują trudności z podłączeniem do pełnego zestawu połączeń cyfrowych. 

- Jak zauważono powyżej, podnoszący się poziom mórz oraz bezprecedensowe powodzie i 
pożary uwydatniają potrzeby określone zarówno w Laudato Si, jak i w Fratelli Tutti, 

zwłaszcza nierównomierny wpływ na ubogich i bezbronnych. 


