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Już  teraz  jest  impuls  do  bardziej  synodalnego  sposobu  bycia  Kościołem,  co  widać  w  dokumentach  
wydawanych  dotychczas  z  Oceanii  –  z  Australii  i  Nowej  Zelandii.  Unikalna  charakterystyka  regionu  
Pacyfiku  oznacza,  że  będzie  bogactwo  w  różnorodności  wielu  grup  etnicznych  i  językowych  na  całym  
Pacyfiku,  a  także  od  Maorysów  z  Nowej  Zelandii  i  Ludności  Pierwszych  Narodów  Australii.  Ponadto  
jesteśmy  krajami  migracyjnymi,  a  to  przyczynia  się  do  pełni  życia  kościelnego.

Ogromny  kontynent  Oceanii  położony  jest  w  błękitnym  Pacyfiku.  Jest  to  bardzo  zróżnicowana  grupa  
krajów,  od  małych  państw  wyspiarskich  po  duże  masy  lądowe,  takie  jak  Australia.  W  regionie  występują  
duże  zróżnicowanie  poziomu  zamożności  i  rozwoju.  Dla  wszystkich  krajów,  a  szczególnie  dla  małych  
państw  wyspiarskich,  wpływ  zmian  klimatycznych  jest  zagrożeniem  egzystencjalnym  i  zajmuje  dyskurs  
polityczny  i  kościelny.  Podnoszący  się  poziom  mórz  zagraża  istnieniu  małych  państw  wyspiarskich.  I  
podobnie  jak  wszystkie  inne  kontynenty,  pandemia  COVID-19  wywarła  znaczący  wpływ  na  życie  i  źródła  
utrzymania,  a  także  życie  kościoła.

Dla  ufundowania  rozeznania  dla  sceny  kontynentalnej  w  Oceanii,  zaproponowano  proces  kościelny,  
który  rozpocznie  się  w  ramach  czterech  konferencji  biskupich  w  okresie  od  listopada  do

Grupa  przedstawicieli  z  każdej  Konferencji  Episkopatu  połączy  się  osobiście  jako  Grupa  Rozeznawania  
i  Pisania  w  styczniu  2023  r.,  aby  zebrać  owoce  refleksji  kościelnej  z  poszczególnych  Konferencji  
Episkopatów  i  połączyć  je  w  dokument  do  rozważenia  przez  biskupów  w  Suvie  Montaż  w  lutym.  
Refleksje  biskupów  zostaną  następnie  włączone  do  dokumentu  końcowego  do  zatwierdzenia  przez  
FCBCO.

Scena  Kontynentalna  w  Oceanii

Obecnym  przewodniczącym  Federacji  Konferencji  Biskupów  Katolickich  Oceanii  (FCBCO)  jest  arcybiskup  
Suva  Peter  Loy  Chong.  W  skład  FCBCO  wchodzą  cztery  konferencje  episkopatów  –  Papua  Nowa  Gwinea  
i  Wyspy  Salomona;  Konferencje  Episkopatów  Pacyfiku  (CE  PAC);  Nowa  Zelandia;  i  Australii.  Abp  Loy  
Chong  nadzorował  dwuletni  proces  planowania  Zgromadzenia  FCBCO  w  Suva  w  dniach  5-7  lutego  
2023  r.  Jest  to  spotkanie,  na  które  zaproszeni  są  wszyscy  biskupi  Oceanii.  Daje  im  możliwość  dogłębnej  
refleksji  nad  sprawami  bezpośrednio  związanymi  z  regionem,  a  także  okazję  do  refleksji  biskupiej  nad  
rozeznaniem  dla  fazy  kontynentalnej  w  Oceanii.

Grudzień  2022  z  włączeniem  wszystkich  ochrzczonych.  Każda  Konferencja  Episkopatu  musi  dokładnie  
określić,  jakiego  procesu  użyje,  chociaż  będą  działać  przy  wsparciu  Zespołu  Zadaniowego  Synodu  
Oceanii,  składającego  się  z  miejscowej  ludności  i  jednej  osoby  reprezentującej  Synod  Biskupów.  Jest  
prawdopodobne,  że  większość  rozmów  duchowych  odbędzie  się  wirtualnie,  biorąc  pod  uwagę  czas,  
fundusze  i  ograniczenia  logistyczne.  Jednakże  istnieje  obecnie  bogactwo  doświadczeń  wśród  Ludu  
Bożego  ze  słuchania  i  dialogu  pierwszego  etapu  w  Kościołach  partykularnych,  na  którym  można  łatwo  
budować  –  pamiętając,  że  chcemy  dotrzeć  do  tych,  którzy  nie  zostali  uwzględnieni  w  pierwszym  etapie.
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-  Jak  zauważono  powyżej,  podnoszący  się  poziom  mórz  oraz  bezprecedensowe  powodzie  i  pożary  uwydatniają  
potrzeby  zidentyfikowane  zarówno  w  Laudato  Si ,  jak  i  Fratelli  Tutti,  zwłaszcza  nierówny  wpływ  na  biednych  i  
podatnych  na  zagrożenia.

-  Drugie  Zgromadzenie  i  zakończenie  Plenarnej  Rady  Kościoła  w  Australii.

podróży  (zwłaszcza  dla  krajów  biedniejszych);  finansowanie.

-  Rosnące  uznanie  praw  i  godności  ludów  tubylczych.  Np.  Australia  zmierza  w  kierunku  referendum  w  sprawie  
zagwarantowania  rdzennej  ludności  głosu  w  parlamencie.

-  Wyłaniamy  się  teraz  z  zimy  na  półkuli  południowej,  gdzie  wariant  Omicron  COVID-19  rozciągnął  szpitale  do  
granic  możliwości  i  doszło  do  znacznej  utraty  życia  oraz  wpływu  na  sprawy  rodzinne,  kościelne  i  handlowe.

Akta  Rady  Plenarnej  zostaną  formalnie  przedstawione  na  listopadowym  spotkaniu  Konferencji  Biskupów  
Katolickich  Australii  (ACBC),  a  następnie  przedstawione  Papieżowi.

-  Szczególnie  w  przypadku  małych  państw  wyspiarskich  i  odległych  regionów  Australii  występują  trudności

Niektóre  z  wyzwań  w  regionie  to:

-  Wybory  w  Australii,  gdzie  centrolewicowa  partia  (Partia  Pracy)  zastąpiła  centroprawicową  koalicję;  a  także  w  
Papui  Nowej  Gwinei  (PNG),  gdzie  James  Marape  został  przywrócony  jako  premier  wiodących  partii  koalicyjnych.

dzięki  połączeniu  z  pełnym  pakietem  połączeń  cyfrowych.

-  Jeśli  chodzi  o  drugi  etap  rozeznawania  na  półkuli  południowej,  jest  to  trudny  czas,  ponieważ  w  styczniu  mamy  
wakacje  letnie,  jest  wcześniej  zaaranżowane  Zgromadzenie  Episkopatu  FCBCO,  więc  trudno  jest  zapewnić  
dostępność  ludzi  bez  starannego  planowania.  To  jest  podejmowane.

-  Napięcia  geopolityczne  w  regionie,  z  rosnącym  zainteresowaniem  światowych  mocarstw  na  Pacyfiku.

Tytułem  tła,  niektóre  z  ważnych  wydarzeń  w  regionie  w  ostatnim  czasie  to:

-  Istnieją  duże  wyzwania  logistyczne  –  duże  odległości;  ograniczona  liczba  lotów;  koszty
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