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Wstęp 

Nowy kairos: Duch Święty w 
Kościele w Ameryce Łacińskiej i 
na Karaibach 

 

 

 



1. Kiedy papież Franciszek w swoim wideoprzesłaniu z 24 stycznia 2021 r. 
wezwał nas do rozpoczęcia drogi ku I Zgromadzeniu Eklezjalnemu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, zaprosił nas wszystkich do pełnego 
uczestnictwa w tym nowym doświadczeniu, idąc razem jako Lud Boży. Po 
raz pierwszy w naszym Kościele, w tym regionie, odbyło się 
Zgromadzenie Eklezjalne - a nie tylko Zgromadzenie Episkopatu. W tym 
doświadczamy nowości Ducha, który nas zaskakuje i prowadzi nowymi 
drogami nawrócenia i odnowy osobistej, wspólnotowej i instytucjonalnej. 
Wiele osób, mężczyzn i kobiet w różnym wieku i z różnych powołań i 
posług w naszym Kościele, uczestniczyło z wielkim zainteresowaniem, 
radością, poświęceniem i zaangażowaniem poprzez różne modalności w 
procesie słuchania. Dla wielu było to satysfakcjonujące doświadczenie 
rozeznawania w sposób wspólnotowy, słuchając siebie nawzajem i razem 
słuchając Ducha. Przeżywamy kairos, czas łaski, który Bóg daje nam, aby 
odnowić naszą miłość do Jezusa i nasze pragnienie wierniejszego 
naśladowania Go, aby z radością głosić Ewangelię Królestwa Bożego, 
które jest już obecne pośród nas. Duch Jezusa działa w naszym Kościele 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, tworząc coś nowego, co już powstaje. 

2. Niniejszy Dokument dla Rozeznania Wspólnotowego został sporządzony na 
podstawie wielu wypowiedzi Ludu Bożego w procesie słuchania. Aktywny 
udział tak wielu osób był łaską, mocnym doświadczeniem synodalności. 
Zapraszamy do powolnej lektury Dokumentu, w postawie modlitewnej i 
rozeznawczej, czyli dającej przestrzeń Bogu, by dał się nam poznać przez 
jego litery. Pytania zaproponowane w całym tekście zapraszają nas do 
kontemplacji różnych aspektów związanych z każdym z centralnych 
tematów, zastanawiając się nad nimi podczas wspólnej wędrówki jako 
"pielgrzymi zakochani w Ewangelii, otwarci na niespodzianki Ducha "1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1FRANCISCO . Homilia podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Synodu Biskupów, 10 października 2021 r. 
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1. Horyzont i cel Pierwszego 
Zgromadzenia Eklezjalnego 

 



3. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
odbywa się na horyzoncie 500-lecia Wydarzenia z Guadalupan (2031) i 
2000-lecia naszego odkupienia przez śmierć na krzyżu i 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (2033), czyli daty, która przypomina 
nam o wydarzeniach założycielskich naszej wiary chrześcijańskiej. 

 
4. Dziewica z Guadalupe jest pierwszą ewangelizatorką i misjonarką na tym 

kontynencie. Znamienne jest, że ukazała się Juanowi Diego, 
przedstawicielowi ludów tubylczych i ubogich, mężczyznom i kobietom o 
różnych językach i kulturach. To nie przypadek, że Dziewica z Guadalupe 
uczyniła Juana Diego ambasadorem swojego orędzia nawrócenia na 
Ewangelię i odnowienia wiary, które wypływa ze spotkania z Jezusem 
Chrystusem i Jego Dobrą Nowiną, ponieważ "mała czarna Madonna z 
Tepeyac" - jak jest również znana - jest znakiem pojednania i 
międzykulturowości, który zachęca nas do tkania między sobą, osoby, 
wspólnoty i narody z różnych kultur i kontekstów życia, relacje, w których 
uznajemy i przyjmujemy siebie nawzajem z miłością, jako braci i siostry w 
Chrystusie, pomagając sobie nawzajem we wzrastaniu w człowieczeństwie 
i solidarności oraz w trosce o życie, zwłaszcza to najsłabsze. 

 
5. Zmierzając ku 2000 latom 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 
"nieustannym źródłem nowości" (EG 11). Ta prawda ma być przyjęta z 
zachwytem i otwartością przez Kościół, który razem tworzymy. 

 
6. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne odbywa się także na horyzoncie 

synodalnej drogi do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, które 
odbędzie się w październiku 2023 r. w Rzymie. Papież Franciszek uważa, 
że faza aktywnego uczestnictwa Ludu Bożego w drodze do tego 
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego jest już ważną i integralną częścią 
Synodu, ze względu na cel wyrażony w jego tytule, który obejmuje 
Kościół powszechny: "Dla 
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Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja". W dokumencie 

przygotowawczym do Synodu stwierdza się bowiem, że "idąc razem i 
zastanawiając się wspólnie nad przebytą drogą, Kościół będzie mógł uczyć 
się od tego, czego doświadczy, jakie procesy mogą mu pomóc w 
przeżywaniu komunii, w osiąganiu uczestnictwa i w otwieraniu się na 
misję".2 Z tego powodu zarówno papież Franciszek, jak i Sekretariat 
Generalny Synodu Biskupów są bardzo zainteresowani wsłuchiwaniem się 
w doświadczenia i nauki, które wyłaniają się z rozwoju Pierwszego 
Zgromadzenia Eklezjalnego oraz z procesu słuchania poprzedzającego 
jego realizację. Wprowadzamy nowość do Kościoła powszechnego, 
organizując po raz pierwszy Zgromadzenie Eklezjalne, w którym aktywnie 
uczestniczą różne sektory Ludu Bożego. 

 
7. W tym Pierwszym Zgromadzeniu Eklezjalnym Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów, które odbywa się 14 lat po Aparecidzie, jesteśmy zgromadzeni 
synodalnie jako uczniowie misjonarzy. Chcemy przypomnieć wkład 
teologiczny i duszpasterski V Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów w Aparecidzie. Chcemy wspólnie rozeznać wolę 
Boga wobec Jego Kościoła w tym regionie, na horyzoncie dwóch 
znaczących dat, 2031 i 2033, aby sformułować priorytetowe kierunki 
duszpasterskie, które będą animować naszą wspólną drogę na najbliższe 
lata. Kontemplując naszą rzeczywistość, z jej wyzwaniami i możliwościami, 
potwierdzamy nasze zaangażowanie duszpasterskie, aby w Jezusie Chrystusie 
nasze ludy miały pełnię życia (por. J 10, 10). 

 
8. Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci przeszedł długą drogę ku rosnącej synodalności, której wciąż 
się uczymy i rozwijamy. Przegląd Konferencji Generalnych Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, począwszy od Rio de Janeiro (1955), 
poprzez Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) i Aparecida 
(2007), pokazuje, że Kościół w tym regionie był i nadal jest pionierem w 
wielu dziedzinach recepcji Soboru Watykańskiego II. Nowość Kościoła w 
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w recepcji centralnych pojęć i 
kierunków Vaticanum II wyraża się także w różnych kategoriach, jak np. 

 
 

2 Sekretariat Generalny Synodu Biskupów. Dokument przygotowawczy do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów, 1. 
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Pytanie do refleksji: 

• Jaki oddźwięk wywołują w nas te słowa i co inspirują w odniesieniu do naszego 

powołania do bycia uczniami misjonarzami idącymi naprzód w duchu 
synodalnym? 

nawrócenie pastoralne" w kierunku nowych sposobów rozumienia i 
wykonywania pracy duszpasterskiej w bardzo zróżnicowanych kontekstach 
oraz generowania nowych organizmów eklezjalnych, które ułatwiają i 
promują coraz głębiej zakorzenioną synodalność w naszym Kościele. 

 
9. Od czasów Medellín i Puebla opcja preferencyjna na rzecz ubogich jest 

centralną cechą Kościoła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Aby iść 
razem w wierze, miliony ubogich mężczyzn i kobiet na kontynencie muszą 
być włączone w komunię Ludu Bożego. W tym względzie Apareci- da 
mówi nam, że "to samo przylgnięcie do Jezusa Chrystusa jest tym, co 
czyni nas przyjaciółmi ubogich i solidarnymi z ich losem" (DAp 257), co jest 
zasadniczą i nieodzowną cechą Kościoła prawdziwie synodalnego. W ten 
sam sposób Apa- recida zwrócił uwagę na Amazonię i potrzebę 
promowania na tym terytorium duszpasterstwa holistycznego. W ten 
sposób, w pewnym sensie, przygotował on drogę dla Synodu 
Amazońskiego (2019), który w swojej fazie przygotowawczej, z szerokim 
słuchaniem na terytoriach amazońskich, oraz w fazie posynodalnej jest 
uprzywilejowanym wyrazem synodalności i był źródłem inspiracji dla 
obecnego Zgromadzenia Eklezjalnego i jego procesu słuchania. Bardzo 
ważnym owocem Synodu Amazońskiego było ukonstytuowanie się 
Konferencji Eklezjalnej Amazonii (CEAMA), wyjątkowego ciała kościelnego 
w Kościele powszechnym zrodzonego w czerwcu 2020 r., które zostało 
kanonicznie erygowane przez papieża Franciszka 17 października 2021 r. 
Wynika ona z pionierskiego dzieła, którego lekcje i owoce Kościół 
amazoński i latynoamerykański ofiarowuje z terytorium Amazonii 
Kościołowi powszechnemu. Obecna odnowa i restrukturyzacja Rady 
Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CE-LAM) wyraża 
zdecydowane zaangażowanie tego ważnego organu episkopalnego w 
synodalność, ponieważ wraz z restrukturyzacją kładzione są fundamenty 
pod Kościół synodalny w tym regionie. Warto również wspomnieć, że 
Konfederacja Zakonników Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CLAR) od 
dawna przyczynia się do wzrostu mentalności i praktyki synodalności w 
naszym Kościele, podobnie jak Caritas w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach, wśród innych organów kościelnych w tym regionie. 
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2. Zgromadzenie kościelne 
na duch Aparecidy 
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10. Pod hasłem "Wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami idącymi naprzód" 
świeccy mężczyźni i kobiety, zakonnicy i zakonnice, kapłani i biskupi 
chcą dać nowy impuls procesowi uczniostwa i misji zaproponowanemu 
przez V Konferencję Generalną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów w Aparecidzie, wychodząc od odnowionej lektury znaków 
czasu, zawsze z myślą o wierze "karmionej światłem i mocą Ducha 
Świętego" (EG 50) i w zgodzie z Magisterium papieża Franciszka, 
zwłaszcza przyjmując Evangelii Gaudium, Laudato Si', Drogi Amazonii i Fratelli 

Tutti. 

 

 
2.1 Jesteśmy uczniami misjonarzami Jezusa Chrystusa 

 
11. Istotnym wkładem Aparecidy było podkreślenie uczniowskiej i misyjnej 

tożsamości ochrzczonych, podkreślając, że "wydarzenie Chrystusa jest [...] 
początkiem tego nowego podmiotu, który wyłania się w historii i który 
nazywamy uczniem" (DAp 243), uściślając, że uczniostwo jest wynikiem 
spotkania z Jezusem, jest odpowiedzią na daną miłość i początkiem 
każdego życia autentycznie chrześcijańskiego, czyli w pełni ludzkiego, a 
więc o wyraźnym horyzoncie eschatologicznym (por. DAp 243). 

 
12. Z tego podstawowego faktu Aparecida wyłania najistotniejsze cechy 

uczniostwa: jego źródłem jest wezwanie Jezusa; odpowiedź ucznia 
ujawnia jego wolność; pójście "za Nim" przejawia dynamizm; a wspólne 
życie zakłada relację z Chrystusem, prowokując proces nawrócenia i 
zerwania z "tym, co było przedtem". Konsekwencje tego naśladowania 
przekładają się na życie "upodobnione" do życia Jezusa, aż po dzielenie 
Jego losu krzyża i Jego misji daru z siebie dla innych. 

 
13. Aparecida wzywa Kościół do przeżywania autentycznego "nawrócenia 

pastoralnego" (DAp 366), aby przemyśleć nowe okoliczności 
latynoamerykańskie i światowe "od osobistego i wspólnotowego spotkania 
z Jezusem Chrystusem" (DAp 11). I ta droga nawrócenia pastoralnego ma 
nowy nacisk na osobę ucznia, ponieważ zadanie to "nie zależy tak bardzo 
od wielkich programów i struktur, ale od nowych mężczyzn i kobiet, 
którzy wcielają się w tę tradycję i nowość, jako uczniowie Jezusa 
Chrystusa i misjonarze Jego Królestwa, protagoniści Jego Królestwa" 
(DAp 11). 
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Pytania do refleksji: 

• Jak możemy wzmocnić naszą tożsamość jako uczniów-misjonarzy? 

• Co nam pomaga w podążaniu za Jezusem i w misji, a co jest najważniejszym 
in- udogodnieniem i przeszkodą? 

• Jakie postępy i jakie długi mamy w stosunku do "nawrócenia pastoralnego" 
zarysowanego w Dokumencie z Aparecidy? 

Nowe życie dla Ameryki Łacińskiej, która chce się rozpoznać w świetle i 
sile Ducha" (DAp 12). 

 
14. Zgromadzenie kościelne pragnie usilnie promować to nawrócenie 

pastoralne oparte na uczniostwie i życiu misyjnym, mobilizując Kościół w 
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w kierunku ponownego protagonizmu 
ochrzczonych - uczniów-misjonarzy - w nowej ewangelizacji, zwłaszcza 
kobiet (DAp 458); oraz mobilizując strukturę kościelną, "aby stała się 
odpowiednim kanałem dla ewangelizacji dzisiejszego świata, a nie dla jej 
samozachowania" (EG 27; por. DAp 172). 

 
 
 
 

2.2 Jesteśmy uczniami w Ludzie Boga  
 

15. Nawrócenie pastoralne musimy rozumieć na podstawie eklezjologii 
charakteryzującej się obrazem Ludu Bożego, żywotnie obecnego w 

dokumencie z Aparecidy (por. DAp 10 i 25 innych numerów). Ten Lud, 
który przez chrzest ma charakter kapłański i proroczy, obejmuje wszystkich 
swoich członków jako podmioty w Kościele. Konfigurują ją także 
"charyzmaty" z wielorakim i różnorodnym bogactwem darów, które są 
prowadzone ku "jedności, która nigdy nie jest jednolitością, ale 
wielopostaciową harmonią, która przyciąga" (EG 117; por. DAp 162). 

 
16. W tej komunii misyjnej "Bóg obdarza wszystkich wiernych instynktem 

wiary - sensus fidei - który pomaga im rozeznawać, co jest naprawdę od 
Boga" (EG 119). Ten sensus fidei jest proroczym darem Ducha Jezusa 
Chrystusa, który umożliwia nieomylność w wierze i w czynnym świadczeniu o 
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Pytania do refleksji: 

• Jak przeżywamy w naszych wspólnotach poczucie przynależności do Ludu Bożego? 
• Czy czujemy się członkami Kościoła diecezjalnego? 

• Czy w naszych wspólnotach jest miejsce dla wszystkich charyzmatów i czy są one 
odpowiednio zintegrowane? 

wiernych w sprawach wiary, doktryny i życia (por. DCP 70). W ten sposób 
Duch Święty daje uczniom mądrość, która pozwala im intuicyjnie je pojąć 
(por. EG 119); jesteśmy też świadomi, że "zmysł wiary" musi być rozumiany 
w ramach eklezjologii globalnej, która integruje Magisterium, respektując 
jego hierarchiczną funkcję w służbie całego Ludu Bożego, i integruje 
"wiarę Kościoła wszystkich czasów, w której musi rozbrzmiewać głos 
tradycji" (EG 240). Według słów Aparecidy "wiara wyzwala nas z izolacji 
"ja", ponieważ prowadzi nas do komunii" (DAp 156). Oznacza to również 
nasze zobowiązanie, oparte na naszej opcji na rzecz ubogich, do 
współpracy w tworzeniu "społeczeństwa bez wykluczonych" (DAp 135). 
Aparecida proroczo piętnuje fakt, że biedni są często nie tylko 
marginalizowani, ale także wykluczani i odrzucani. Z pewnością "wierność 
Kościoła wobec Jezusa Chrystusa jest zagrożona w obronie praw 
wykluczonych" (DAp 257). 

17. Ta droga ku Pierwszemu Zgromadzeniu Eklezjalnemu stawia nas w 
procesie uważnego słuchania głosu Ducha, z odnowioną świadomością 
"zmysłu wiary", "wiedząc, że ta różnorodność pomaga lepiej ukazywać i 
rozwijać różne aspekty niewyczerpanego bogactwa Ewangelii" (EG 40; 
por. DAp 162). W związku z tym, jak mądrze zauważono w procesie 
słuchania, "pierwszą rzeczą, która rodzi się w naszych wspólnotach, jest 
powiedzenie: 'nie bójmy się tego, co inne'". 

 
 
 
 

2.3 Lud Boży z duchem synodalnym  
 

18. Zgromadzenie nadaje kształt procesowi, który zaprasza Kościół w 
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach do odbycia pielgrzymki synodalnej, 
pod światłem Ducha Świętego, zachowując zawsze wyzwanie 
ewangelizacji jako zasadę przewodnią (por. DAp 368). 
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Pytania do refleksji: 

• Jak wyglądają powiązania między różnymi wspólnotami w tej samej diecezji oraz 
między różnymi powołaniami, charyzmatami i posługami? 

• W czym się rozwinęliśmy od czasu Aparecidy, a nad czym musimy jeszcze popracować? 

I ta synodalność nie może być tylko pojęciem czy szczególnym 
wydarzeniem, ale musi być ucieleśniona zarówno w strukturach, jak i 
procesach eklezjalnych (por. KPK 68). Synodalność jest więc naturalnym 
sposobem bycia Kościoła, w którym świeccy "aktywnie i twórczo 
uczestniczą w realizacji projektów duszpasterskich dla dobra wspólnoty" 
(por. PdD 213). To pragnienie pojawia się mocno w procesie słuchania, gdzie 
mówi się: "Mamy nadzieję, że Kościół synodalny, wychodzący na 
zewnątrz, gdzie wszyscy jesteśmy brani pod uwagę, stanie się 
rzeczywistością. Niech słuchanie Słowa Bożego przemienia nasze serca" 
(SN, s. 111). 

 
19. Ponieważ "komunia jest misyjna, a misja jest dla komunii" (DAp 163), 

synodalność musi być zawsze rozumiana w dynamizmie "wychodzącym". 
Bez tej wizji Kościół pada ofiarą swoistej autoreferencyjności (por. EG 27). 
Dlatego "celem tych procesów partycypacyjnych nie jest przede wszystkim 
organizacja Kościoła, ale misyjne marzenie o dotarciu do wszystkich" (EG 

31). 
 
 

 
 

2.4 Lud Boży "w drodze" w kierunku 

peryferii egzystencjalnych 
 

20. Rozumienie Kościoła misyjnego, mocno obecne w Aparecidzie jako 
Kościoła "w stałym stanie misji" (DAp 551), zapraszało do 
zdecydowanego promowania nowej ewangelizacji poprzez potwierdzenie i 
ożywienie "nowości Ewangelii zakorzenionej w naszej historii, z 
osobistego i wspólnotowego spotkania z Jezusem Chrystusem, które rodzi 
uczniów misyjnych" (DAp 11). Ten impuls misyjny został wzbogacony o 
zaktualizowane rozumienie "nowej ewangelizacji", która nie sprowadza się 
już do nowych metod czy sformułowań, ale podkreśla wewnętrzny zapał i 
odnowę samego życia chrześcijańskiego. Z tego punktu widzenia zadanie 
potwierdzenia, 
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Pytania do refleksji: 

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

i misjonarz? 

• Jakie są najważniejsze peryferie egzystencjalne, które należy uwzględnić przy 

być bardziej Kościołem na misjach? 

odnowienie i ożywienie piękna Ewangelii "zależy nie tyle od wielkich 
programów czy struktur, ile od nowych mężczyzn i kobiet, którzy 
ucieleśniają tę tradycję i nowość" (DAp 11). 

 
21. W tym sensie Aparecida umieścił punkt ciężkości Kościoła "poza nim 

samym", rozporządzając nim, by wyszedł poza własną strefę komfortu, 
aby "odważyć się dotrzeć do wszystkich peryferii, które potrzebują światła 
Ewangelii" (EG 20). Chodzi o to, by "wyjść z naszego odizolowanego 
sumienia i wystrzelić z odwagą i ufnością (parresia) w misję całego 
Kościoła" (DAp 363), która polega na niesieniu dobrej nowiny o zbawieniu 
na wszystkie peryferie terytorialne i egzystencjalne. Jak się jasno wskazuje 
w procesie słuchania, "nie możemy już czekać, aż ludzie przyjdą, musimy 
wyjść, by szukać ich w ich własnych rzeczywistościach" (SN, s. 134). 

 
 
 

 

2.5 Lud Boży, który "daje życie"  
 

22. Proces zmierzający do Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów ma w swoim sercu wreszcie ożywienie dynamizmu 
promowanego w Aparecidzie, aby przekazać "pełnię życia dla wszystkich" 
(DAp 361), wiedząc, że pierwszą drogą, którą Kościół musi przebyć, aby 
wypełnić swoją misję, jest człowiek, "droga wytyczona przez samego 
Chrystusa, droga, która prowadzi niezmiennie przez tajemnicę Wcielenia i 
Odkupienia" (RH 14). 

 
23. Z tego powodu propozycja z Aparecidy podkreślała inne elementy 

właściwe dla misji. Kościół ma więc zadanie integralnej ewangelizacji, 
promieniując w swoim nauczaniu, w swoich orientacjach etycznych, w 
swoich normach i w całej swojej działalności "atrakcyjną ofertą 
godniejszego życia, w Chrystusie, dla każdego z nas". 
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dla każdego mężczyzny i każdej kobiety w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach" (DAp 361), co wiąże się z dynamizmem nawrócenia, 
humanizacji, pojednania i włączenia społecznego (por. DPC 50). Oznacza 
to ruch w kierunku kultury, środowisk zsekularyzowanych, ruchów 
społecznych i kulturowych, aby głosić dar pełni życia, który pochodzi od 
Jezusa Chrystusa, co prowadzi do integralnego wyzwolenia (por. DPC 55). 

 
24. Życie ofiarowane przez Chrystusa, które obejmuje pełnię ludzkiej 

egzystencji w jej wymiarze osobistym, rodzinnym, duchowym, społecznym i 
kulturowym (por. DAp 13), konkretyzuje się w Kościele na niezliczone 
sposoby, wśród których można wymienić opcję preferencyjną na rzecz 
ubogich, stawianie czoła wyzwaniu ubóstwa, wykluczonych, dobro 
wspólne, ekologię integralną i przemianę "struktur, zwłaszcza tych, które 
tworzą niesprawiedliwość" (DI 4). 

 
25. Kościół konkretyzuje swoją życiodajną misję także w trosce o rodzinę i 

rodzinę (por. DAp 431-475), w trosce o migrantów i w ewangelizacji 
różnorodnych kultur naszych narodów (por. DAp 476-480), która "pociąga za 
sobą czułą bliskość, słuchanie, pokorę, solidarność, współczucie, dialog, 
pojednanie, zaangażowanie w sprawiedliwość społeczną i umiejętność 
dzielenia się tak, jak czynił to Jezus" (DAp 363). 

 
26. Z tego wynika zadanie Zgromadzenia Eklezjalnego, aby nadać nowy 

impuls głoszeniu godnego życia dla wszystkich, abyśmy my, uczniowie-
misjonarze, byli promotorami wyzwolenia z wszelkich niewoli i 
protagonistami globalizacji godności, aby wykluczeni mieli bardziej 
ludzkie warunki (por. DAp 399ff). Jak zaznaczono w procesie słuchania: 
"Kościół stoi przed wielkim wyzwaniem promowania godności wszystkich 
ludzi, nie z uproszczonej dobroczynności, która wyczerpuje się w zwykłej 
jałmużnie, ale jako promotor człowieczeństwa, pracy i godnego życia oraz 
w odpowiednich warunkach, na które wszyscy zasługujemy, niezależnie 
od koloru i rasy" (SN, s. 54). 

 
27. Wiąże się to również z wyzwaniem, jakim jest praca na rzecz przemiany 

struktur społecznych w perspektywie Królestwa Bożego (por. DAp 210), 
starając się "oświetlać mocą Ewangelii kryteria oceny, wartości decydujące, 
punkty zainteresowania, linie myślowe, źródła inspiracji i źródła Ewangelii" 
(por.) 
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Pytania do refleksji: 

• Jakie struktury grzechu generują opresję i wykluczenie, a jakie znaki śmierci 

jesteśmy wezwani jako Kościół do pilnego zajęcia się nimi? 

• Jak możemy wzrastać w ewangelizacyjnej śmiałości? 

wzorce życia ludzkiego, które są sprzeczne ze Słowem Bożym i planem 
zbawienia" (EN 19; DAp 331). 

 
28. Niewątpliwie ta droga pociąga za sobą trudności, ale - jak mówi papież 

Franciszek - lepiej jest mieć "Kościół posiniaczony, zraniony i splamiony 
przez wyjście na ulicę, niż Kościół schorowany przez zamknięcie i wygodę 
trzymania się własnych zabezpieczeń" (EG 49), Kościół, który "wychodzi" 
na peryferie, niż Kościół, który boi się popełniać błędy i podlega 
sztywnym strukturom. 

 
29. Wreszcie nie możemy pominąć faktu, że w duchu Aparecidy jest radość 

ewangelizowania, tak obecna w Magisterium papieża Franciszka. Dlatego 
tak mocno potwierdził wyzwanie, jakim jest "ukazanie zdolności Kościoła 
do promowania i formowania uczniów i misjonarzy, którzy odpowiadają 
na otrzymane powołanie i przekazują wszędzie, z przelewającą się 
wdzięcznością i radością, dar spotkania z Jezusem Chrystusem" (DAp 14). 
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3. Słuchanie i 
rozeznanie: znaki 
naszego 
czas, który jest dla nas największym 
wyzwaniem 
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3.1 Słuchanie - duchowa droga w podróży synodalnej 
Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów 
 

30. W tradycji biblijnej słuchanie jest sposobem spotkania z Bogiem, uczynił 
nas zdolnymi do przyjęcia Jego słowa, aby wejść w dialog, który pozwala 
odkryć Jego działanie w historii, interpretować chwilę obecną i dawać 
odpowiedzi miłości, które generują życie w każdej okoliczności, w której 
żyjemy. Synodalność czerpie z tej tradycji i potwierdza, że słuchanie jest 
sposobem bycia Kościoła oraz nieodzownym sposobem poszukiwania i 
odnajdywania woli Bożej. W ramach tego Pierwszego Zgromadzenia 
Eklezjalnego cały Kościół w regionie, przy animacji CELAM, chciał 
zachęcić do dyspozycji autentycznej postawy bezprecedensowego 
słuchania, która jest zgodna z tym momentem odnowy eklezjalnej, który 
przeżywamy, a przede wszystkim jako nieuniknione wezwanie do 
rozeznania znaków czasu i wysłuchania wołania i nadziei ubogich, naszej 
siostry matki ziemi i całego Ludu Bożego. 

 
31. W samym środku najtrudniejszego kryzysu naszego pokolenia, z powodu 

pandemii wywołanej przez Covid-19, Kościół zaczął słuchać, aby budować 
sensus fidei, nie wykluczając nikogo, w duchu Soboru Watykańskiego II. Proces 
słuchania odbywał się od kwietnia do sierpnia 2021 r., dzięki wielu ciałom 
kościelnym, które stały się prawdziwymi mostami pozwalającymi dotrzeć do 
różnych miejsc i umożliwić przyjęcie bólu i szczególnych potrzeb Ludu 
Bożego w sposób, który nigdy wcześniej nie miał miejsca w tym regionie. 

 
32. W procesie tym wzięło bezpośredni udział prawie 70 000 osób z całego 

naszego regionu: 47 000 w różnorodnych przestrzeniach wspólnotowych; 
8 500 jako wkład własny; oraz 14 000 uczestniczących w przestrzeniach 
refleksji w postaci forów w całej Ameryce Łacińskiej, na najszersze i 
najbardziej zróżnicowane tematy. 

 
33. Chociaż liczby są znaczące, ponieważ jest to ćwiczenie bez precedensu, trzeba 

potwierdzić, że słuchanie jest środkiem, a nie celem, który stara się zawsze 
i przede wszystkim odnaleźć Boże wezwania pośród rzeczywistości i 
odkryć obecność Chrystusa wcielonego wśród nas. Innymi słowy, ta droga 
do Zgromadzenia Eklezjalnego wyraża swój dynamizm naśladowania 
Jezusa w samym doświadczeniu słuchania, także razem z, i poza 
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Módlmy się w duchu synodalnym: 

• Z modlitwą o słuchaniu zaproponowaną nam przez papieża Franciszka w 
Konstytucji Apostolskiej Episcopalis Communio, n. 14: "Prośmy Ducha 
Świętego przede wszystkim dla Ojców Synodu (mówimy tu o tych, którzy 
uczestniczą w tym Zgromadzeniu) o dar słuchania: słuchania Boga, aż 
usłyszymy wraz z Nim wołanie ludu; słuchania ludu, aż tchniemy w niego 
wolę, do której wzywa nas Bóg". 

• I z tym żywym głosem Ludu Bożego, który w pełni oddaje wartość słuchania w 
tym procesie rozeznania: "że dzięki metodzie słuchania istnieje możliwość 
położenia kresu klerykalizmowi, który zawsze był wielką przeszkodą dla 
naszego Kościoła. Daje nam nadzieję, że mamy możliwość uczestniczenia jako 

Lud Boży, aby wnosić pomysły i współpracować, a mnie zachęca do większej 
pracy dla Królestwa Bożego" (SN, s.107.). 

działalność zgromadzenia lub ich dokumenty. Dlatego też, jako 
doświadczenie duchowe, proponujemy serię pytań do pracy nad 
podstawowym obszarem słuchania w niniejszym Dokumencie Rozeznania: 

a. W jaki sposób proces słuchania i docierania do innych był dla mnie 
wyzwaniem, konfrontacją i przemianą? 

b. Jakie doświadczenie Boga zdobyłem w wyniku tych dialogów i spotkań 
słuchaczy, a jakie zaproszenia do otwarcia nowych dróg pozostają 
najbardziej żywe w moim sercu? 

 
34. Zapraszamy wszystkich do podjęcia raportu Narrative Synthesis: Listening in the 

First Ecclesial Assembly, dokumentu niezbędnego do rozeznania, które 
proponujemy w tej fazie. Jest ona wyraźnym odzwierciedleniem uczuć 
wiary Ludu Bożego i głosu Ducha, który mamy rozeznać w tej drodze 
zgromadzenia3 . 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 Materiały powstałe w wyniku procesu słuchania są dostępne pod następującym adresem: https:// 
asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/10/Sintesis-Narrativa-FINAL.pdf 
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3.2 Znaki naszych czasów, kryteria wyboru  
 

35. Proces słuchania doprowadził nas do spojrzenia na rzeczywistość jako 
uczniów misyjnych Jezusa Chrystusa (por. DAp 20), co pozwoliło nam 
zidentyfikować pewne znaki czasu, które ze szczególną siłą rzucają nam 
dziś wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że w świecie szczególnie dynamicznym 
widać wiele znaków o różnym znaczeniu, podjęliśmy wysiłek, aby zwrócić 
uwagę na niektóre z nich, które ze względu na ich znaczenie, na ich implikacje 
kulturowe lub na ich radykalne dowody wymagają od nas uważnego i 
modlitewnego spojrzenia, które mobilizuje Kościół na drogę odnowionego 
nawrócenia i misji. W tym sensie jesteśmy świadomi, że niektóre 
rzeczywistości, takie jak rzeczywistość ubogich - nowych ubogich w 
naszych społeczeństwach - są uderzające i interesujące, i są ściśle związane z 
różnymi znakami naszych czasów. Są to rzeczywistości, które z różnych 
perspektyw zostały podjęte w różnych refleksjach nad znakami naszych 
czasów, które stanowią dla nas największe wyzwanie. 

 

 
3.3 Pandemia, kamień milowy zmieniającej się epoki  

 
36. W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 

ogólnoświatową pandemię, co wiązało się z ogólnym ograniczeniem liczby 
osób, zmniejszeniem liczby podróży oraz zamknięciem wielu działań 
produkcyjnych i usług. Oznaczało to wspólne doświadczenie zmierzenia 
się z sytuacją, która zmieniła naszą dynamikę spotkań, pracy i wspólnego 
życia oraz wymagała ponownego przemyślenia wielu czynności, które do 
momentu wybuchu pandemii były uważane za oczywiste i stanowiły część 
codziennego życia. 

 
37. Pandemia spowodowała "wzrost poziomu ubóstwa niespotykany w 

ostatnich dekadach i ma silny wpływ na nierówności i zatrudnienie "4. W 
skali globalnej Ameryka Łacińska jest regionem o największych 
nierównościach społecznych. Pandemia uwydatniła ogromne nierówności 
w regionie. 

 
 

4 ECLAC, Informacja prasowa dotycząca raportu rocznego za rok 2020 "Panorama społeczna Ameryki 
Łacińskiej", 4 marca 2021 r. Dostępny na stronie: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_fi- 
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istniejące nierówności. W rezultacie wskaźniki nierówności uległy 
dalszemu pogorszeniu w całym regionie5. ECLAC szacuje, że całkowita 
liczba osób ubogich osiągnęła na koniec roku 209 mln, co oznacza 22 mln 
więcej ubogich niż w 2019 roku. To właśnie oni, mężczyźni i kobiety 
żyjący w ubóstwie i skrajnym ubóstwie, są w pierwszej kolejności 
dotknięci brakiem zatrudnienia i dochodów. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. 
Wiele rodzin żyjących w ubóstwie i skrajnej biedzie cierpi z powodu głodu 
lub niedożywienia. Ze względu na prekariat mieszkaniowy i bardzo 
ograniczone możliwości dbania o swoje zdrowie, wielu biedaków 
zachorowało na Covid-19; w konsekwencji prekariatu publicznych 
systemów opieki zdrowotnej w krajach Ameryki Łacińskiej, wielu 
biedaków zmarło na Covid-19. W różnych społeczeństwach regionu 
kobiety "wykonują większość prac związanych z opieką "6. 

 
38. Przeludnienie w wielu skromnych domach ubogich rodzin przyczyniło się 

do wzrostu przemocy domowej. W czasie pandemii dotyczyło to również 
zamożniejszych rodzin, co pokazują odpowiednie badania w całej 
Ameryce Łacińskiej. Najbardziej poszkodowane są kobiety i dzieci7. 

 
39. W wielu krajach na całym świecie, a w szczególności w Ameryce 

Łacińskiej i na Karaibach, pandemia ta sprzyjała różnego rodzaju 
autorytaryzmowi ze strony rządów krajowych, regionalnych i lokalnych, 
co osłabiało demokrację, a w niektórych przypadkach stanowiło dla niej 
zagrożenie. W odpowiedzi na tę rzeczywistość, w kilku krajach naszego 
regionu wielu młodych ludzi i młodych dorosłych wyszło na ulice w samym 
środku pandemii, aby uczestniczyć w masowych marszach przeciwko 
reżimom autorytarnym. 

 
40. Pandemia miała również znaczny wpływ na zachowania typowe dla naszej 

latynoamerykańskiej kultury, takie jak witanie się, przytulanie, 
spotykanie... nawet inne czynności, które są oznakami braterstwa, zostały 
odłożone na później, ponieważ uznano je za "niebezpieczne". Osoby, które 
uczestniczyły w czasie 

 

5 Por. ECLAC, Raport roczny 2020. 

6 ECLAC, Covid Reports-19, kwiecień 2020 r., s. 1. 

7 Patrz 3.5 "Narastająca przemoc w naszych społeczeństwach...". 
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Niektórzy mówią, że "pandemia stworzyła izolację, jedność dla rodziny, 
śmierć", "zmieniła wszystko i przynagliła nas do przemyślenia 
wszystkiego", nawet jeśli wielu podkreśla również tylko ból, niepewność, 
utratę obecności, a w szczególności oddalenie od uczestnictwa twarzą w 
twarz w Eucharystii i w życiu wspólnotowym. 

 
41. Pandemia zmusiła nas do zwiększenia komunikacji zapośredniczonej 

technologicznie, umożliwiając z jednej strony interakcję pomiędzy 
fizycznie rozdzielonymi osobami, ale także obnażyła niesprawiedliwy 
podział dostępu do sieci komunikacyjnych, Internetu i technologii 
komunikacyjnych (telefony komórkowe, komputery). 

 
42. Z drugiej strony, społeczności różnie reagowały na pandemię. Po 

pierwszych uderzeniach niektórzy ograniczyli swoją działalność 
duszpasterską, inni organizowali jedynie wirtualne spotkania, modlitwy i 
Eucharystie, a wielu wyszło na spotkanie z tymi, których najbardziej 
dotknęły pośrednie skutki pandemii, takie jak zubożenie, utrata pracy, głód 
i niepewne warunki życia. Jedna ze wspólnot, która wzięła udział w fazie 
słuchania, ma nadzieję: "ponieważ wysłuchaliśmy wyraźnego cierpienia 
ludzi. Bo towarzyszyliśmy im duchowo poprzez portale społecznościowe z 
wiadomościami i modlitwą. Bo stworzyliśmy stołówki dla dzieci i osób 
starszych... zwłaszcza dla migrantów, czyli opiekę zdrowotną, zwłaszcza 
dla najsłabszych". 

 
43. Bolesne przypomnienie tej pandemii o kruchości życia, o niepewności, w 

jakiej żyje większość mieszkańców naszego kontynentu, było dla wielu 
ludzi znakiem śmierci i beznadziei. Wyraża się to w sformułowaniach 
typu: "nie wiemy, co będzie w przyszłości, czy szczepionki są 
odpowiednie, czy wrócimy do dawnego życia itp.". Wiele osób cierpi na 
tzw. wyczerpanie pandemiczne i żal z powodu niemożności pochowania 
bliskich, którzy zmarli na Covid-19. W niektórych wypowiedziach na 
temat słuchania wskazuje się na znaczenie "towarzyszenia wielu 
niedokończonym żałobom tak wielu osób, które zginęły w pandemii, a 
których rodzinom często nie udało się doprowadzić do zamknięcia" (SN, s. 
13). 
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Pytania do refleksji: 

• W naszej ocenie, jakie aspekty naszych praktyk duszpasterskich możemy poprawić 
na podstawie doświadczenia pandemii? 

• Jakie nowe cierpiące twarze w moim otoczeniu najbardziej wpłynęły na mnie w 
pan-demiku i jaką odpowiedź możemy dać ze strony naszych wspólnot? 

• Jak możemy pomóc ludziom cierpiącym z powodu pandemii uświadomić 
sobie, że Pan towarzyszy nam w cierpieniu? 

44. Pandemia pokazała nam również ogromną zdolność do wymyślenia na 
nowo siebie jako wspólnot i osób, które odpowiedziały na ten nowy 
kontekst w sposób skuteczny na potrzeby i nowe warunki działania, 
"ponieważ zmieniła rytm naszego życia, pozostawiła w nas świadomość 
troski i odpowiedzialności; na przykład bycia w solidarności z osobami 
zagrożonymi". Ponadto pandemia przeedukowała nas "w sposobie robienia 
rzeczy i postrzegania życia". Nauczyliśmy się cenić rodzinę, przyjaciół i 
rozróżniać, co jest naprawdę istotne i niezbędne w naszym życiu" (SN, s. 
13). Jezus Chrystus, Pan życia, zaprasza nas, tak jak to uczynił przy grobie 
Łazarza, do uznania bólu śmierci i straty, a nie do sparaliżowania się 
smutkiem. Z jego pomocą możemy działać w odnowiony sposób, będąc 
znakami zmartwychwstania. 

 
 
 

 

3.4 Dbałość o wspólny dom, pilny apel  
 

"Kryzys ekologiczny ma charakter globalny, ale zaczyna się na poziomie indywidualnym, 
lokalnym i społeczności. A odczuwa się ją szczególnie w miejscach 
wrażliwych" (SN, s. 27). 

 

"Nieoceniony wkład ludów tubylczych, ich mądrość przodków, ich wizja, ich 
wspólnotowy sposób życia, (...) pokazuje nam inne drogi bardziej harmonijnej 
relacji z naszym Wspólnym Domem, z innymi, z transcendencją. Ich żywa 
pamięć, ich potępienie, ich opór mimo przemocy, pokazuje nam sposoby 
konfrontacji z tymi, którzy promują ten destrukcyjny model" (SN, s.27). 
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45. Dokument z Aparecidy podejmuje troskę o środowisko naturalne jako ważny 
wymiar misji uczniowskiej (DAp 98). Promuje świadomość, że Ameryka 
Łacińska jest kontynentem o "jednej z największych bioróżnorodności na 
naszej planecie" (DAp 83) i że przyroda jest "wolnym dziedzictwem" 
(DAp 471), o które jesteśmy powołani dbać z wdzięcznością i 
odpowiedzialnością. Dokument piętnuje niepohamowaną eksploatację 
przyrody, która powoduje zniszczenia i śmierć w całym regionie (por. 
DAp 473), krytykuje "drapieżny rozwój" i podkreśla konieczność 
"poszukiwania alternatywnego rozwoju" (DAp 474c). Od tego czasu 
szkody w środowisku naturalnym i kryzys ekologiczny w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach wzrosły, a sytuacja uległa pogorszeniu. 
Świadomość tego wyraża się w wielu wkładach w proces słuchania. 

46. Na forach poświęconych kwestiom związanym z działalnością i projektami 
wydobywczymi wiele osób ze społeczności dotkniętych projektami 
wydobywczymi stwierdziło z głębokim niepokojem, że projekty te są 
coraz bardziej zaawansowane. W wielu przypadkach powodują one 
"poważne konflikty społeczno-środowiskowe, nieodwracalny wpływ na 
społeczno-bioróżnorodność i otaczające społeczności" (SN, s. 201). 
Ekstraktywizm uprawiany jest głównie w formalnym i nieformalnym 
górnictwie oraz przemyśle rolnym. Istnieją inne powiązane działania, które 
również mają negatywny wpływ na środowisko i odpowiednie populacje, 
gdy nie przestrzegają niezbędnej ochrony, jak w przypadku tworzenia 
infrastruktury wymaganej do transportu surowców do innych części. To 
samo dotyczy budowy zapór wodnych, które w wielu przypadkach wiążą 
się z drastycznymi ingerencjami w bieg rzek, mającymi wielorakie 
konsekwencje dla życia ludzi i ekosystemów w regionie. Wiele 
społeczności doświadcza "sytuacji kryzysowej związanej z wodą" (SN, s. 
201) ze względu na wielkoskalowe projekty górnicze i/lub rozległe 
projekty agrobiznesu wpływające na zasoby wodne w obszarach 
interwencji. 

47. Często na terenach, gdzie realizowane są projekty, nie przeprowadza się 
uprzednich i świadomych konsultacji ze społecznościami, mimo że 
nakazują to przepisy krajowe i międzynarodowe. Do misji Kościoła należy 
solidarność z poszkodowanymi ludami i domaganie się przed 
odpowiednimi władzami konsultacji z nimi. 
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Chodzi o to, aby dialog społeczny i przejrzyste procesy decyzyjne miały 
miejsce we wszystkich projektach, które mają wpływ na terytoria, życie i 
zdrowie społeczności (por. LS rozdz. III, zwłaszcza 182). Dialog musi być 
"przede wszystkim z ostatnimi" (QAm 26). Lud należy szanować "jako 
protagonistów" (QAm 27). "Ich słowa, ich nadzieje, ich obawy powinny 
być najpotężniejszym głosem przy każdym stole dialogu" (QAm 26). 

 
48. W wypowiedziach na forach poświęconych konfliktom ekologicznym i 

ekstraktywizmowi, pojawiało się natarczywe wezwanie, by Kościół 
towarzyszył społecznościom dotkniętym przez górnictwo i inne formy 
ekstraktywizmu, by był Kościołem profetycznym, który potępia 
niesprawiedliwości, łamanie praw człowieka oraz praktyki ekologicznie 
nieodpowiedzialne i brutalne wobec matki ziemi, i by czynił to na wszystkich 
poziomach - lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym - w 
sojuszu z innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego (por. SN, s. 
201). 

 
49. Global Witness odnotował w 2020 roku 227 przypadków ataków na 

aktywistów ekologicznych na całym świecie. Z dziesięciu krajów o 
największej liczbie zarejestrowanych ataków na świecie, siedem znajduje 
się w Ameryce Łacińskiej. Prawie trzy czwarte ataków odnotowanych w 
Brazylii i Peru miało miejsce w regionie Amazonii. Wiele kobiet i 
mężczyzn żyje pod stałym zagrożeniem dla siebie i swoich rodzin z 
powodu ich zaangażowania na rzecz praw człowieka i wdrażania 
integralnej ekologii. W wkładach w proces słuchania uznaje się, że w 
różnych miejscach Kościół katolicki w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 
stanowi punkt odniesienia poprzez swoich biskupów, kapłanów, mężczyzn i 
kobiety zakonne, świeckich mężczyzn i kobiety, którzy są obecni we 
wspólnotach w świetle Ewangelii. Wspierają je w sposób trwały w ich 
sprawiedliwych zmaganiach o uznanie ich praw związanych z ich 
terytorium i o poszanowanie praw człowieka, jak również w ich stałych 
wysiłkach na rzecz integralnej ekologii i troski o Wspólny Dom. Jest to 
znak zachęty i nadziei dla społeczności dotkniętych problemem 
ekstraktywizmu. Tak samo jak przykłady firm, które szanują społeczności, 
są szczerze zaangażowane w procesy dialogu społecznego i integralną 
ekologię. Można zauważyć, że są firmy, które 

31 



Dokument rozeznania wspólnotowego  

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

 
50. Wielu uczestników procesu słuchania wyraziło swoje obawy, że "skutki 

zmian klimatycznych", które można zaobserwować w różnych częściach 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, "są coraz bardziej intensywne i dotykają 
wszystkich, ale szczególnie tych najbardziej wrażliwych" (SN, s. 27). W 
kilku wypowiedziach podkreśla się, że obecny kryzys "nie jest tylko 
kryzysem planety na poziomie ekologicznym, ale jest integralnym 
problemem, którego jesteśmy częścią, ponieważ na nasz wspólny dobrobyt 
wpływają również szkody, jakie wyrządziliśmy naszemu Wspólnemu 
Domowi" (SN, s. 30). Wyniki najnowszego raportu Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), przedstawione 9 sierpnia 2021 r., 
pokazują, że wyrażane obawy są bardzo wyraźnie uzasadnione. W swoich 
badaniach klimatolodzy stwierdzili, że zmiany klimatyczne są już 
powszechne na całym świecie, szybko postępują i "nasilają się "8. 8 Pilnie 
potrzebne są zdecydowane działania "natychmiast, szybko i na dużą 
skalę", aby drastycznie ograniczyć gazy cieplarniane i spowolnić zmiany 
klimatyczne. Wielu ekspertów uważa, że najbliższe dziesięć lat będzie 
decydujące w doprowadzeniu do koniecznych zmian kulturowych na rzecz 
większej troski o klimat i ziemię; w przeciwnym razie podważymy 
podstawy naszego Wspólnego Domu i będziemy zmierzać w kierunku 
katastrofy klimatycznej i ekologicznej. 

51. W różnych wypowiedziach wyrażono ból i zaniepokojenie z powodu 
rosnącej liczby uchodźców i przesiedleńców w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach (por. SN, s. 27). Można sobie wyobrazić, jak wiele ludzkiego 
cierpienia wiąże się z wysiedleniem wszystkich tych, którzy są zmuszeni 
do opuszczenia swoich miejsc z powodu klęsk żywiołowych. Jednocześnie 
rosnąca liczba przesiedleń w obrębie państw i pomiędzy nimi niesie ze 
sobą wysokie ryzyko silnych napięć i konfliktów społecznych w nowych 
miejscach, do których przybywają przesiedleńcy. To samo dotyczy coraz 
większego niedoboru dóbr niezbędnych do życia, takich jak woda pitna i 
żywność, spowodowanego zmianami klimatu. Dbałość o środowisko 
naturalne i 

 
8 IPCC, Informacja prasowa, 9 sierpnia 2021 r. 
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klimat jest nieodzownym elementem działań na rzecz budowania i 
utrzymywania pokoju. 

 
52. W niektórych wypowiedziach zwraca się uwagę, że pandemia Covid-19 

jest "wynikiem zachwiania równowagi w przyrodzie" (SN, s. 27). 
Zaniepokojenie rosnącym brakiem równowagi w ekosystemach i pomiędzy 
nimi podziela wielu naukowców w różnych częściach świata; na podstawie 
swoich badań ostrzegają oni o wysokim ryzyku, jakie stwarza rosnące i 
masowe wylesianie. Pandemia pokazała, że nie da się żyć w zdrowiu na coraz 
bardziej chorej ziemi. Jak podkreśla encyklika Laudato Si', wszystko jest 
połączone. Wkład w proces słuchania pokazuje, że wiele osób jest 
zaniepokojonych postępującą degradacją ekosystemów, która w wielu 
częściach Ameryki Łacińskiej i Karaibów idzie w parze z coraz większą 
utratą różnorodności biologicznej. Rośnie świadomość, że różnorodność 
biologiczna odgrywa ważną rolę w dążeniu do ograniczenia globalnego 
ocieplenia i stabilizacji klimatu. 

 
53. Dotyczy to zwłaszcza Amazonii. W wytycznych duszpasterskich 

dotyczących troski o środowisko naturalne Aparecida wzywa do 
"uświadomienia w obu Amerykach znaczenia Amazonii dla całej 
ludzkości" (DAp 475). Dokonało się to zwłaszcza w procesie Synodu 
Amazonek (2019). Jak pokazują ostatnie badania, Amazonia jest poważnie 
zagrożona w swoim istnieniu, ponieważ w kilku obszarach zbliża się do 
"punktów krytycznych" lub "punktów bez powrotu"; kiedy ten punkt 
zostanie osiągnięty, ogromne obszary mogą zostać przekształcone w 
sawannę. Miałoby to nieobliczalne, katastrofalne skutki dla klimatu na całej 
Ziemi. Panamazońska Sieć Eklezjalna (REPAM), w sojuszu z wieloma 
organizacjami tubylczymi i sieciami społecznymi, pracuje nad zwiększeniem 
świadomości, że Amazonia dotyczy nas wszystkich. Troska o Amazonię jest 
także żądaniem sprawiedliwości i solidarności z ludźmi, którzy tam żyją, a w 
szczególności z ludnością tubylczą, która stara się dbać o Amazonię dla 
dobra całej ludzkości. W procesie słuchania pojawiają się głosy 
wyrażające głębokie uznanie dla "nieocenionego wkładu ludów 
tubylczych" (SN, s. 27). 

54. W ramach wkładu w proces słuchania, szereg pre 
okupantów w sferze eklezjalnej. Niektóre komentarze podają, że "w 
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W większości przestrzeni kościelnych i w codziennym życiu wielu 
członków Ludu Bożego nie ma zbyt dużej świadomości i wrażliwości na 
pilną potrzebę troski o nasz Wspólny Dom. Ponadto z niepokojem 
zauważa się, że nieliczni chrześcijanie uważają te kwestie za obce wierze 
chrześcijańskiej i "tożsamości eklezjalnej" (SN, s. 28). 

 
55. Pośród kryzysu ekologicznego, klimatycznego i kulturowego, którego 

doświadczamy, istnieją również powody do nadziei, o których mówi się w 
procesie słuchania: wielu ludzi staje się bardziej świadomych faktu, że 
warunki życia człowieka i większości innych istot żywych na naszej 
planecie są poważnie zagrożone, a wraz z tym wzrasta świadomość 
chrześcijańskiego powołania do aktywnego udziału w trosce o Wspólny 
Dom. 

 
56. Innym powodem do nadziei, o którym wspomniano, jest fakt, że w wielu 

obszarach Kościoła pojawiają się liczne twórcze inicjatywy, często we 
współpracy z innymi podmiotami i sieciami, mające na celu nagłaśnianie i 
promowanie encykliki Laudato Si' oraz wprowadzanie jej w życie (por. SN, 

s. 31). Innym powodem do nadziei w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach są 
liczne ekumeniczne i międzyreligijne propozycje dotyczące opieki nad 
wspólnym domem. Do tego dochodzi "zaangażowanie i udział młodzieży, 
z aktywizmem społeczno-środowiskowym i politycznym, z perspektywą 
ekumeniczną i międzyreligijną" (SN, s. 27). 

 
57. Aby przyjąć Boże wezwanie w naszym życiu, konieczne jest "uważne 

słuchanie wołania ubogich i ziemi zarazem" (QAm, 52). Obecna sytuacja 
naszej planety wymaga z naszej strony ekologicznego nawrócenia. 
Jesteśmy wezwani, aby przyjąć i żyć naszym "powołaniem do bycia 
obrońcami dzieła Bożego". Nie jest to coś opcjonalnego "lub drugorzędny 
aspekt doświadczenia chrześcijańskiego" (LS 217), ale znajduje się w 
samym sercu wiary chrześcijańskiej. 

 
58. Ekologia integralna opiera się na przekonaniu, 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 o Amazonii Kościół, wsłuchując się w 
głosy mieszkańców tego regionu, odważnie potępił, że jedną z głównych 
przyczyn 
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Pytania do refleksji: 

• W obliczu bezprecedensowego zagrożenia zmianami klimatycznymi, na które 
zwrócił uwagę papież Franciszek, gdzie widzimy moc Ducha przynoszącą 
nowe życie? 

• W obecnej sytuacji planety, naszego wspólnego domu, jakie znaczenie ma 

być uczniami misjonarzami w drodze z opcją ekologii integralnej? 

• Amazonia i inne biomy w regionie (m.in. mezoamerykański korytarz 
biologiczny, warstwa wodonośna Guarani i Gran Chaco, lodowce Andów) są 
poważnie zagrożone w swoim istnieniu. Jak ta niepokojąca sytuacja stawia 

nas przed wyzwaniem, do czego wzywa? 

Przyczyną zniszczenia środowiska jest "drapieżny ekstraktywizm" (FD 67); 
dotyczy to także wielu innych obszarów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
Dla dobra naszego wspólnego domu i ludzkości konieczne jest pokonanie 
tej plagi, która jest niezrównoważona według kryteriów ekologicznych i 
społecznych. 

 
59. Kryzys naszego Wspólnego Domu związany jest z kulturą 

niepohamowanej konsumpcji i stylem życia bez większej 
odpowiedzialności ekologicznej, bez odpowiedzialności za przyszłe 
pokolenia i bez "miłości do dobra wspólnego" (TF 63). Istnieje pilna 
potrzeba "odważnej rewolucji kulturowej" (LS 114) w kierunku prostego i 
trzeźwego stylu życia oraz alternatywnego sposobu rozumienia i 
praktykowania gospodarki, tak aby była ona w służbie życia i ludzi, 
zwłaszcza tych najbardziej zubożałych i bezbronnych. Ważne jest, aby 
"utkać sieci z innymi grupami, które pracują na rzecz godności osób i 
troski o środowisko, aby zacząć tworzyć rewolucję kulturową, która 
ukierunkowuje całe społeczeństwo na integralną troskę o każdą osobę i o 
stworzenie" (SN, s. 29). Niewątpliwie promocja i obrona praw człowieka 
jest nieodłącznym elementem integralnej ekologii. W przesłaniu na 
Konferencję Klimatyczną ONZ (COP 26) w Glasgow papież Franciszek 
podkreślił potrzebę "odnowionego poczucia wspólnej odpowiedzialności 
za nasz świat", dodając, że "każdy z nas [...] może odegrać rolę w zmianie 
naszej zbiorowej odpowiedzi na bezprecedensowe zagrożenie zmianami 
klimatycznymi i degradacją naszego wspólnego domu". 
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3.5 Rosnąca przemoc w naszych 
społeczeństwach: wezwanie do większego 
zaangażowania w aktywne niestosowanie 
przemocy i promowanie pokoju 

 
60. Proces słuchania pokazuje istotność tego zagadnienia w rodzinie i w 

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 sposobie traktowania ziemi i tak wielu 
ludzi, marginalizacji, wykluczeniu i odrzuceniu. 

 
61. Kwestia przemocy wobec kobiet pojawia się w podwójnym wymiarze: 

jako wyraz partykularny i przekrojowy. Są wypowiedzi, które pokazują 
przejawy społecznego, kulturowego i kościelnego machismo, które 
usprawiedliwia przemoc w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele. W 
odniesieniu do rodziny wspomina się o wzroście i inwigilacji przemocy 
domowej. Jeśli chodzi o społeczeństwo, wspomina się o wzroście liczby 
kobietobójstw, a także o niewidoczności i bezkarności w tej kwestii. W 
odniesieniu do Kościoła wymienia się formy wykluczenia i nakładania 
ograniczeń na role, jakie mogą pełnić kobiety. 

 
62. Podkreśla również wzrost ubóstwa na kontynencie, gdyż bieda jest 

produktem nierównego systemu gospodarczego, który w wyniku pandemii 
zwiększył swoje zyski, generując wzrost przestępczości, handlu 
narkotykami i śmierci. Wielokrotnie wspominany jest niepokój związany z 
brakiem gwarancji pełnego życia w niektórych krajach, co zwiększa 
migrację i opuszczanie terytoriów. 

 
63. Jeśli chodzi o Kościół, niektórzy widzą, że jest on zamknięty w sobie: 

"boli nas, że nasz Kościół z trudem zbliża się do drugiego..." (SN, s. 23). 
Boli także klerykalizm, przemoc duszpasterska - wyrażająca się w braku 
uwagi, przyjęcia i towarzyszenia - oraz wykluczenie produkowane przez 
Kościół wobec osób o odmiennej seksualności. Prosi się o ostrożność w 
wyrażaniu opinii o duchowieństwie, które jest oddalone od rzeczywistości, 
które nie ma podejścia do wspólnot oddolnych, grup kościelnych i 
świeckich. Zaprasza nas również do unikania milczenia, biurokracji, braku 
otwartości i 
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brak dialogu w celu rozwiązania problemów społecznych i 
środowiskowych, z którymi mamy do czynienia. Istnieje ciągłe wezwanie, 
aby patrzeć na świat oczami Jezusa, z pilnością rozpoznawać znaki czasu i 
odpowiadać na nie szybko i z modlitwą. 

 
64. Z drugiej strony, w wielu wypowiedziach wspominano o tym wszystkim, 

co rodzi nadzieję w związku z obecnością Kościoła, ponieważ istnieje 
wiele doświadczeń kompleksowej opieki towarzyszącej kobietom i 
nastolatkom, które doznały przemocy seksualnej, fizycznej lub 
psychicznej, wykluczenia lub dyskryminacji. Na uwagę zasługuje również 
praca duszpasterstwa więziennego, które towarzyszy osobom 
pozbawionym wolności i ich rodzinom w drodze do prawdziwego 
zbliżenia z Bogiem oraz ochrona ich praw w przypadkach przemocy ze strony 
policji lub państwa. Podejmowane są wielkie wysiłki na rzecz praw 
człowieka osób najbardziej wykluczonych. 

 
65. Wśród propozycji promowania kultury pokoju postuluje wzmocnienie 

procesów formacyjnych Kościoła na wszystkich szczeblach i w placówkach 
edukacyjnych. Wzywa też do silniejszego wcielenia życia duchowego, 
które walczy z indywidualizmem, wykluczeniem i dyskryminacją. 
Proponuje się towarzyszenie duszpasterskie i w ich sprawach społeczno-
politycznych różnym historycznie wykluczonym, dyskryminowanym i 
gwałconym populacjom, w tym grupom różnorodności seksualnej 
LGBTIQI+, populacjom migrantów, Cyganów, Afro i rdzennych 
mieszkańców. Konieczne jest również promowanie kampanii i 
demonstracji publicznych w celu uświadomienia rodzajów przemocy wobec 
ludzi i naszej siostry matki ziemi wśród ministerstw społecznych, 
charytatywnych, wyznaniowych i politycznych oraz ośrodków praw 
człowieka. Trzeba też zachęcać do doświadczeń duchowości wcielonej z 
młodzieżą i od młodzieży, ponieważ "młodzi są nadzieją na przekazywanie 
kultury pokoju, miłości i miłosierdzia" (SN, s. 135); "zaangażowanie 
młodych w nowy Kościół w drodze musi być traktowane priorytetowo i 
wspierane" (SN, s. 159). Zachęcanie do tworzenia kręgów budujących 
pokój oraz promowanie katechezy mistagogicznej, biblijnej i procesualnej, 
wychowującej w duchu wewnętrznym, do przebaczenia i pojednania, to 
kolejne sugerowane inicjatywy. 
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3.6 Wzmocnienie demokracji oraz obrona i 

promocja praw człowieka 
 

66. Kościół jest powołany do służby ludzkości. Swoją obecność realizuje 
poprzez ewangelizację w jej wymiarze społecznym (por. EG, rozdz. 4), czyli 
w miejscu, gdzie musi uobecniać się Królestwo Boże (por. Mt 1, 15). Z 
pewnością "ewangelizacja nie byłaby pełna, gdyby nie uwzględniała 
wzajemnej interpelacji, która z biegiem czasu ustanawia się między 
Ewangelią a konkretnym, osobistym i społecznym życiem człowieka" (EN 

29); oznacza to, że jako uczniowie-misjonarze podejmujemy 
"ewangelicznie i z perspektywy Królestwa priorytetowe zadania, które 
przyczyniają się do godności każdej osoby ludzkiej, oraz do współpracy z 
innymi obywatelami i instytucjami dla dobra człowieka" (DAp 384). Jak 
słusznie wyraża to papież Franciszek, "z serca Ewangelii rozpoznajemy 
intymny związek, jaki istnieje między ewangelizacją a promocją 
człowieka, który koniecznie musi być wyrażony i rozwinięty w każdym 
działaniu ewangelizacyjnym" (EG 178), to znaczy, że jesteśmy motywowani i 
inspirowani przez Ewangelię uczynioną ciałem społecznym w Nauce 
Społecznej Kościoła. 

67. Jedną ze sfer społecznych o dużym znaczeniu dla rozwoju narodów jest 
sfera demokracji, którą analizowali biskupi w Apareci- da w 2007 r. i 
gdzie uznali "pewien postęp demokratyczny, który uwidacznia się w 
różnych procesach wyborczych" (DAp 74), ale jednocześnie dali do 
zrozumienia, że droga wyborcza była często wykorzystywana do zdobycia 
władzy, która jest sprawowana w sposób autorytarny poprzez 
neopopulistyczne reżimy, które 

Pytania do refleksji: 

• Jakie są przejawy przemocy w naszym konkretnym otoczeniu? 

• Jakie środki pomogłyby Kościołowi przyjąć rolę promotora, zarządcy i 

strażnika pokoju poprzez jego struktury oraz platformy edukacyjne i 

duszpasterskie Kościoła? 

• Jakie powinno być profetyczne stanowisko Kościoła wobec różnych przejawów 
przemocy na naszym terytorium? 

 



Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów 

 

wykorzystały dyskredytację instytucji publicznych państwa i partii 
politycznych, jednocześnie nawigując po niepokojach społecznych. Ta 
rzeczywistość nie tylko nie uległa zmianie, ale w wielu krajach uległa 
pogłębieniu, do czego przyczynił się poważny kryzys etyczny w 
uprawianiu polityki, w partiach politycznych, a także w rządach, który 
doprowadził do masowej korupcji, kupowania sumień ze względów 
ekonomicznych, a w niektórych krajach do handlu narkotykami, a także do 
polityki publicznej, która nie uwzględnia potrzeb najuboższych i praw 
ludności tubylczej, która nie szanuje ziemi ani ekologii, powodując rosnące 
zubożenie i nierówności społeczne. 

 
68. Jak pokazuje proces słuchania, ten godny pożałowania kryzys etyczny 

instytucji politycznych i rządowych, jak również brak centralnego miejsca 
godności ludzkiej w politykach publicznych, doprowadził do rażących 
naruszeń praw człowieka i do tego, że "niektóre parlamenty lub kongresy 
ustawodawcze uchwalają niesprawiedliwe prawa ponad prawami 
człowieka i wolą narodu" (DAp 79); Wszystko to powoduje "utratę 
legitymizacji instytucji publicznych, przywódców politycznych i wymiaru 
sprawiedliwości, bez pojawienia się wzorcowych przywódców 
demokratycznych, którzy promują kulturę spotkania i poszukiwania dobra 
wspólnego ponad interesami indywidualnymi "9. W tej sytuacji ludzie czują 
się gwałceni, pozbawieni praw, represjonowani i widzą, że władza jest 
wykorzystywana do tworzenia praw, które ograniczają wolność; ci, którzy 
najbardziej cierpią z powodu tej sytuacji to migranci, kobiety, ludy 
tubylcze, chłopi, osoby pozbawione wolności, pracownicy, przesiedleńcy, 
matka ziemia, którzy często nie znajdują mechanizmów, aby odwrócić tę 
sytuację; w wielu miejscach obrońcy praw człowieka, praw przyrody i 
ludów tubylczych byli zagrożeni, a nawet zamordowani, co zostało już 
potwierdzone. Głosy, które wybrzmiały w procesie słuchania wyrażają, że 
"świadectwo tak wielu męczenników i obrońców praw człowieka i 
przyrody, opór ludów i społeczności tubylczych, broniących swoich praw, 
daje nadzieję..." (SN, s. 37). 

 
9 CELAM. Proces odnowy i restrukturyzacji Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Bogotá, 2021, n. 30. 
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69. Chociaż Kościół uczynił wiele, aby zapobiec tym nieszczęsnym sytuacjom 
i promować prawa człowieka w ramach prawnych, które stawiają osobę 
ludzką w centrum, to jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia. Jak 
słusznie wyrażają niektóre głosy, musimy unikać pojmowania Kościoła 
"jako organizacji pozarządowej, struktury, która koncentruje się na 
administrowaniu zasobami materialnymi i rytualnymi, bez możliwości 
słuchania" (SN, s. 162), dlatego proponują "wyjście poza siebie, aby 
dotrzeć do peryferii egzystencjalnych, które są przekonane, że polityka, 
gospodarka i relacje wspólnotowe mogą być odtworzone wokół dialogu, 
akceptacji drugiego i wspólnej konstrukcji" (SN, s. 162). W obliczu tej 
złożonej rzeczywistości musimy być świadomi, że "Kościół nie ma 
rozwiązań na wszystkie szczegółowe pytania. Ale razem z różnymi siłami 
społecznymi towarzyszy propozycjom, które najlepiej odpowiadają 
godności osoby ludzkiej i dobru wspólnemu" (EG 241). 

 
70. Niektóre głosy w procesie słuchania zakwestionowały znaczenie Kościoła 

w sprawach społecznych i politycznych; W obliczu tego niepokoju dobrze 
jest przypomnieć słowa papieża emeryta Benedykta XVI, który stwierdził, 
że chociaż "sprawiedliwe uporządkowanie społeczeństwa i państwa jest 
podstawowym zadaniem polityki", to Kościół "nie może i nie powinien 
pozostawać na uboczu walki o sprawiedliwość" (DCE 25), którą to myśl 
potwierdza papież Franciszek, stwierdzając, że "wszyscy chrześcijanie, w 
tym pasterze, są wezwani do troski o budowanie lepszego świata". O to 
właśnie chodzi, ponieważ myśl społeczna Kościoła jest przede wszystkim 
pozytywna i proaktywna, ukierunkowuje działania transformacyjne i w tym 
sensie jest znakiem nadziei, która wypływa z miłującego serca Jezusa 
Chrystusa" (EG 183). W tym względzie świeccy odgrywają decydującą 
rolę w życiu społecznym, zwłaszcza w polityce i gospodarce. Ich 
obowiązkiem z punktu widzenia ich wiary i bycia katolikami jest 
"porządkowanie, zarządzanie i przekształcanie społeczeństwa według 
kryteriów ewangelicznych i patrimonium nauki społecznej Kościoła "10 . 

 
 
 

10 FRANCISCO. "Orędzie na spotkanie katolików pełniących obowiązki polityczne w służbie 
narodów Ameryki Łacińskiej". W: CELAM, Enseñanzas del Papa Francisco en América Latina y El 
Caribe, s. 250. 
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podmioty społeczne, których obowiązkiem jest "przyczynianie się do 
budowy jedności i rozwoju społeczeństwa "11. 

 
71. Rehabilitacja polityki, do której wezwał nas papież Franciszek, dokona się 

dzięki integralnemu przemyśleniu, które działa "na podstawie wielkich 
zasad i z myślą o dobru wspólnym na dłuższą metę" (FT 178). W tym celu 
potrzebujemy przywódców politycznych świadomych potrzeby wartości 
etycznych w ich życiu, z przywództwem zdobytym świadectwem służby 
ludowi jako własnej misji, którzy umieją z wiarą odpowiedzieć na pokusy 
płynące ze strony potęg finansowych i medialnych; stąd potrzeba 
promowania przez Kościół "procesów formacji na temat tożsamości, 
powołania, misji i zaangażowania świeckich w życie społeczne i 
polityczne w oparciu o naukę społeczną Kościoła" (SN, s. 163). 

 
72. W naszej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pojawiają się formy 

artykulacji i sieci w poszukiwaniu spotkań w dziedzinie żądań społecznych 
i prawa do uczestnictwa. Jednym z tych doświadczeń jest doświadczenie 
ruchów ludowych w budowaniu demokracji uczestniczącej, która szanuje 
godność człowieka, prawa człowieka, przyrodę poprzez integralną 
ekologię i osiąga "trzy T: ziemię, dach i pracę". 
-do których odwołał się papież Franciszek12 - jako święte prawa. Te ruchy 
ludowe działają z peryferii, ponieważ to stamtąd widać wyraźniej, a w 
naszych czasach obowiązkowe jest "słuchanie peryferii, otwieranie przed 
nimi drzwi i dopuszczanie ich do udziału". Cierpienia świata najlepiej 
rozumie się razem z tymi, którzy cierpią "13 ; stąd konieczność wspierania 
udziału ruchów i ludów w celu umocnienia demokracji i zapewnienia 
poszanowania praw człowieka, w postawie re- poznania i miłości, 
ponieważ "tylko z tej prawdziwej i serdecznej bliskości możemy 
odpowiednio towarzyszyć im na ich drodze wyzwolenia" (EG 199). 

 
 
 

 
11 FRANCISCO. "Encuentro con las autoridades civiles de Bolivia". Ibidem, s. 99. 

12 FRANCISCO. "Orędzie na II Światowe Spotkanie Ruchów Ludowych". Ibidem, s. 108. 

13 FRANCISCO. Videomessage na IV Światowym Spotkaniu Ruchów Ludowych. 16 października 2021 r., nr 4. 
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Pytania do refleksji: 

• Jak promować integralną formację opartą na nauce społecznej Kościoła dla 

większego uczestnictwa obywateli w przestrzeniach organizacji społecznej i 
politycznej, która sprzyja twórczemu wpływowi na budowanie braterstwa i 

przyjaźni społecznej? 

• Jak wzbudzić większe zainteresowanie we wspólnocie chrześcijańskiej na rzecz 
obrony i promocji praw człowieka najsłabszych, siostrzanej ziemi, jak również 
zachować i towarzyszyć życiu i działaniu obrońców i działaczy praw człowieka? 

73. Jako mężczyźni i kobiety nadziei wierzymy w możliwość tworzenia 
nowych struktur opartych na wartości godności osoby ludzkiej w uznaniu 
jej praw, ale także w poszukiwaniu szacunku dla matki ziemi i umacnianiu 
integralnej ekologii. Powstanie nowych ruchów ludowych chłopów i 
ludności tubylczej walczących o swoje prawa, oznaki profetyzmu u 
członków Ludu Bożego w potępianiu niesprawiedliwości i obronie 
najsłabszych, obudzenie oburzenia młodych ludzi w obliczu korupcji i 
braku gwarancji na przyszłość, formacja nowego przywództwa w życiu 
społecznym i kościelnym, umiejscowienie peryferii jako przestrzeni 
spotkania, badanie znaków czasu w celu rozeznania Bożego wezwania do 
służenia rzeczywistości społecznej, otwierają pole dla większego 
zaangażowania Kościoła na rzecz najbardziej pokrzywdzonych. 
Zaangażowanie, które nie może zapomnieć o otwartości na transcendencję, 
bo dzięki niej "można by wykuć nową mentalność polityczną i 
ekonomiczną, która pomogłaby przezwyciężyć absolutną dychotomię 
między gospodarką a społecznym dobrem wspólnym" (EG 205). 
Podejmijmy ryzyko marzeń, tworzenia nowego społeczeństwa. 
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3.7 Zaangażowanie w holistyczną i transformatywną edukację  
 

"Edukacja jest podstawą wszelkich zmian i jest kluczem do transformacji życia 
ludzi i społeczeństwa. Edukacja integralna, która promuje sprawiedliwość, 
solidarność i pokój. Obowiązkiem wszystkich jest współpraca, aby 

luki edukacyjne są likwidowane" (SN, s.44). 
 

"Nadszedł czas, aby z odwagą i nadzieją spojrzeć w przyszłość. Niech nas zatem 
podtrzymuje przekonanie, że w edukacji tkwi ziarno nadziei: nadziei na pokój i 
sprawiedliwość. Nadzieja piękna, dobra; nadzieja pokoju i sprawiedliwości. 

nadzieja na harmonię społeczną" (papież Franciszek)14. 

 
74. W tym zglobalizowanym świecie wielkich postępów naukowych i 

technologicznych, gdzie informacja i wiedza są generatorami bogactwa, a 
w konsekwencji różnice społeczne, gospodarcze i kulturowe są znacznie 
większe, edukacja staje się istotna jako czynnik krytycznego myślenia i 
transformacji społecznej. Wychowanie, które stawia osobę w centrum i 
stara się rozwijać wszystkie jej wymiary, aby będąc świadomym swoich 
możliwości i ograniczeń, mógł budować projekt życia w otwartości na 
Boga i na innych. Wychowanie, które potwierdza godność osoby 
wyrażającą się w szacunku, autonomii i odpowiedzialnym korzystaniu z 
wolności, które towarzyszy człowiekowi w poszukiwaniu dobra 
wspólnego, które zachęca do budowania braterstwa i przyjaźni społecznej. 

 
75. Wielka luka edukacyjna, która wynika z braku dostępu do wysokiej jakości 

edukacji dla wszystkich, powinna wzmocnić zaangażowanie Kościoła na 
rzecz wysokiej jakości edukacji we wszystkich sektorach społeczeństwa, 
zwłaszcza dla tych, którzy dysponują najmniejszymi zasobami 
ekonomicznymi, oraz dla grup ludności tradycyjnie zaniedbywanych, 
takich jak ludy tubylcze, przesiedleńcy i wspólnoty afro-descendentalne. 
Zaprasza nas to, jako chrześcijan, do pracy na rzecz równych szans w 
dostępie do wszechstronnej, wysokiej jakości edukacji publicznej, czyniąc 
sprawiedliwość edukacyjną ważnym wymiarem misji Kościoła. 

 
 
 
 

14 FRANCISCO. Videomessage z okazji spotkania promowanego przez Kongregację Edukacji Katolickiej: 

"Globalny pakt w sprawie edukacji. Razem, by spojrzeć dalej". 15 października 2021 r. 
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76. Jako Kościół zaangażowany w preferencyjną opcję na rzecz ubogich, 
ważne jest, aby wszystkie instytucje edukacyjne - szkoły, centra 
kształcenia zawodowego, kolegia i uniwersytety - przyczyniały się do 
niwelowania dużych różnic w wykształceniu i do tworzenia równych szans 
w dziedzinie edukacji. Różnice te głęboko wpływają na przyszłe 
perspektywy dzieci i młodzieży żyjących w ubóstwie, powodując 
frustrację i ból. W szczególności brak większej sprawiedliwości 
edukacyjnej dotyka dziewczęta i młode kobiety na wiele sposobów. Jak 
wyrażono w procesie słuchania, wiele ludów tubylczych chce 
współpracować z Kościołem w celu promowania wysokiej jakości 
Międzykulturowej Edukacji Dwujęzycznej (IBE), w której nauczyciele 
tubylczy mają wiodącą rolę, a ich własna tożsamość jest potwierdzona. W 
kilku wypowiedziach podczas słuchania wyrażono pragnienie, aby 
Kościół, poprzez Organizację Uniwersytetów Katolickich Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów (ODUCAL), promował "politykę międzykulturową, 
która zwalcza strukturalny rasizm akademicki na uniwersytetach 
ODUCAL" (SN, s. 66) i promował dialog wiedzy na równych warunkach 
między uniwersytetami. 

77. Kościół dysponuje licznymi instytucjami edukacyjnymi, które wnoszą 
istotny wkład w kształtowanie kultury ludów, edukacji, która stara się być 
integralna i integrująca, i która nieustannie stawia sobie za cel 
przyczynianie się do formowania osób myślących krytycznie, świadomych 
rzeczywistości, kreatywnych w obliczu nowych wyzwań, zaangażowanych 
na rzecz środowiska ludzkiego i społecznego oraz planety, zdolnych do 
troski o wszystkie życia w ich różnych przejawach i do okazywania 
solidarności poprzez czułość, współczucie i wielkoduszność. 

 
78. Edukacja w tych złożonych czasach wymaga bardziej kreatywnych i 

dynamicznych wychowawców, którzy zachęcają do uczestnictwa i wzrostu 
uczniów od nowości, otwierając przestrzenie dla aktywnego słuchania, 
dialogu i wspólnego podejmowania decyzji z nimi i ich rodzinami, a tym 
samym przyczyniając się do budowania lepszej wszechstronnej edukacji. 
Wszystko to oznacza uznanie się za mistrzów kultury spotkania i 
powszechnego braterstwa. 
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79. Kościół uznaje, że uniwersytet jest idealnym miejscem do nawiązania 
dialogu między wiarą i rozumem, a stąd do przyczynienia się do rozwoju 
narodów. Członkowie wspólnoty uniwersyteckiej żyją i dzielą troski, 
niepokoje, braki i potrzeby różnych domów studiów, a pośród tych 
wszystkich zagrażających sytuacji nawiązują także relacje z osobami, 
działaniami i konkretnymi doświadczeniami, które pozwalają im 
doświadczyć innej rzeczywistości pośród kryzysu, starając się skupić 
energię witalną wnoszoną przez każdy uniwersytet jako konkretny znak 
nadziei, siły i zachęty. 

 
80. W Veritatis Gaudium papież Franciszek prosi uniwersytety o podjęcie 

wyzwania Soboru Watykańskiego II, aby przezwyciężyć ten rozwód 
między teologią a duszpasterstwem, między wiarą a życiem, a także 
potrzebę "wytrwałego wysiłku kulturowego i społecznego pośrednictwa 
Ewangelii" (VG 3). W tym celu przedstawia następujące kryteria: 

 
a. Kontemplacja i duchowe, intelektualne i egzystencjalne wprowadzenie w 

serce kerygmatu. 

b. Kultura spotkania, która dopuszcza dialog na wszystkich poziomach, nie 
jako zwykłą postawę taktyczną, ale jako nieodłączny wymóg 
doświadczenia radości prawdy jako wspólnoty oraz pogłębienia jej 
znaczenia i praktycznych implikacji. 

c. Inter- i transdyscyplinarność, sprawowana z mądrością i kreatywnością 
w świetle Objawienia. 

d. Pilna potrzeba zdecydowanego uruchomienia odpowiednich synergii z 
instytucjami akademickimi w różnych krajach oraz z instytucjami 
inspirowanymi przez różne tradycje kulturowe i religijne (por. VG 4). 
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3.7.1 Odbudowa Paktu dla Edukacji Global 
 

"Każda zmiana wymaga drogi edukacyjnej, która doprowadza do dojrzałości nową 
uniwersalną solidarność i bardziej przyjazne społeczeństwo" (papież 
Franciszek)15. 

 
81. Jedną z najbardziej wyrazistych idei przesłania papieża Franciszka 

zawartego w wezwaniu do Globalnego Paktu na rzecz Edukacji jest trwała 
nadzieja, że lepszy świat jest możliwy dzięki wytrwałemu zadaniu 
przekształcenia go w "wioskę edukacji", w której każdy przyjmuje na 
siebie rolę wychowywania innych poprzez swój zawód, profesję, handel 
lub działalność, w każdej dziedzinie życia. Wioska tworzona przez 
wszystkich i budowana na sojuszach, które będą możliwe do zrealizowania 
po zwiększeniu zdolności do budowania otwartych relacji międzyludzkich, 
opartych na cierpliwym słuchaniu, konstruktywnym dialogu i wzajemnym 
zrozumieniu. Towarzysząc tej idei, Papież mówi o potrójnej odwadze, 
która posłuży pogłębieniu zdolności do zawarcia paktu z drugim lub z 
innymi: "pakt istnieje wtedy, gdy uznajemy drugiego, odmiennego od nas, 
nie jako zagrożenie dla naszej tożsamości, ale jako współtowarzysza 
podróży "16. 

 
82. Pakt na rzecz Edukacji Globalnej zawiera wizję edukacji, która wykracza 

poza szkołę: chodzi o towarzyszenie społeczeństwu w odkrywaniu jego 
edukacyjnego powołania. Wioska edukacyjna stanie się rzeczywistością, 
jeśli wszyscy uznamy się za obywateli tej samej wioski i weźmiemy 
odpowiedzialność za edukację młodych pokoleń. W tym sensie należy 
przyjąć wezwanie do tworzenia i umacniania sojuszy edukacyjnych "z 
mężczyznami i kobietami kultury, nauki, sportu, artystami, operatorami 
mediów we wszystkich częściach świata, aby oni również podpisali ten 
pakt i swoim świadectwem i swoją pracą stali się promotorami wartości 
opieki, pokoju, sprawiedliwości, życzliwości, piękna, akceptacji innych i 
braterstwa "17. 

 

 
15 FRANCISCO. Przesłanie z okazji uruchomienia Globalnego Paktu na rzecz Edukacji. 12 września 2019 r. 

16 Pakt na rzecz edukacji globalnej. Instrumentum laboris. Dostępny na stronie: 
https://www.educationglobalcompact. org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-sp.pdf 

17 FRANCISCO. Videomessage z okazji spotkania promowanego przez Kongregację Edukacji Katolickiej: 

"Globalny pakt w sprawie edukacji. Razem, by spojrzeć dalej". 15 października 2021 r. 
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83. Polityka edukacyjna na kontynencie musi być oparta na pakcie 
edukacyjnym, który angażuje wszystkich, który stawia kwestię edukacji 
nie tylko w sferze nauczania i rodziny, ale także w projekcie rządowym, w 
sferze biznesu, sztuki i religii, Jest to droga, którą jako Kościół 
podejmujemy odpowiedzialnie w naszej misji jako ludzie ochrzczeni, w 
świetle Słowa Bożego starając się oświetlić rzeczywistość wychowawczą, 
aby była ona integralna i przemieniająca. 

3.7.2 Edukacja popularne 
 

"Edukacja popularna jest przestrzenią generującą kultury poprzez 
doświadczenia pedagogiczne, które przyczyniają się do poszerzania 
światopoglądu, a tym samym generują nowe wizje, uczucia i postawy wobec 
rzeczywistości". 

(Posłuchaj Zgromadzenia Eklezjastycznego). 

 
84. Kościół musi nadal każdego dnia wnosić coraz większy wkład w 

formowanie osób zaangażowanych w przemianę świata, stawiając czoła 
ubóstwu, niesprawiedliwości, korupcji we wszystkich jej formach oraz 
niszczeniu życia i planety, podejmując kroki w kierunku powszechnej 
edukacji opartej na uczestnictwie i przemianie. Poprzez edukację w 
zakresie wartości i jakości, która generuje krytyczne spojrzenie na 
rzeczywistość, można ukształtować ludzi zdolnych do zaangażowania się 
w budowę sprawiedliwego i egalitarnego społeczeństwa dla wszystkich. 
Dla papieża Franciszka "konieczne jest [...] połączenie sił w celu 
osiągnięcia szerokiego sojuszu edukacyjnego, z myślą o formowaniu ludzi 
dojrzałych, zdolnych do odbudowania tkanki relacji i stworzenia bardziej 
braterskiego społeczeństwa "18. 

 
85. Potrzebna jest powszechna edukacja oparta na refleksji i dialogu. "Istnieje 

pilna potrzeba [...] edukacji, która upodmiotawia i otwiera ścieżki 
uczestnictwa i przyszłości dla wszystkich. A do tego Kościół musi 
wzmocnić świadomość wychowania w sieci; sieci edukacyjne, które 
uwidaczniają wartość dodaną edukacji katolickiej. Edukacja jest platformą 
zmiany społecznej i w tym sensie jedną z najlepszych możliwości pracy dla 
Królestwa" (SN, s, 44). 
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18 FRANCISCO. Przemówienie do uczestników seminarium pt. 7 lutego 2020 r. 
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Pytania do refleksji: 

• Jakie wyzwania dostrzegamy dla instytucji edukacyjnych Kościoła na 
kontynencie, w ramach Paktu Edukacji Globalnej? 

• Jak budować i realizować procesy duszpasterskie, na wszystkich poziomach 

edukacyjnych, zaangażowane w dialog wiara - nauka - technika, na rzecz ekologii 

integralnej? 

• Jak Kościół, Lud Boży na misji i w drodze, może promować integralne wychowanie 
inspirowane wartościami ewangelicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
najuboższych? 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Słuchanie i 
rozeznawanie: znaki 
kościelne, które 
stanowią dla nas 
największe wyzwanie 
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4.1 Kościół synodalny i ewangelizacyjny: od wszystkich i dla wszystkich 
 

86. Aparecida zaapelowała o Kościół otwarty na różnorodność, doceniający i 
zachęcający do pełnego szacunku spotkania i dialogu między 
zróżnicowanymi członkami Ludu Bożego; Kościół, który daje świadectwo 
wielkiej miłości Boga, który rozbija mury i zaciera granice, jakie 
zbudowaliśmy między sobą, nie pamiętając o słowach Jezusa: "Daję wam 
nowe przykazanie: miłujcie się wzajemnie. Jak Ja was umiłowałem, tak i 
wy miłujcie się wzajemnie. Po waszej wzajemnej miłości wszyscy poznają, 
że jesteście moimi uczniami" (J 13,34). Jego Duch przynagla nas do 
przekroczenia tych niesprawiedliwych granic i podziałów oraz do uznania 
się nawzajem za umiłowanych synów i córki Boga oraz za braci i siostry w 
Chrystusie. 

 
87. Dokument z Aparecidy koncentruje się przede wszystkim na różnorodności 

społeczno-kulturowej w społeczeństwie i w Kościele; w odniesieniu do sfery 
kościelnej zastanawia się nad różnorodnością charyzmatów i posług. 
Należy zauważyć, że w procesie słuchania, w drodze do Pierwszego 
Zgromadzenia Eklezjalnego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, 
pojawiają się liczne wypowiedzi, w których poruszana jest także 
różnorodność seksualna członków Kościoła, co należy uznać i uszanować. 

 
 

4.1.1 Wielka różnorodność społeczno-kulturowa w społeczeństwie i w Kościele  
 

88. Aparecida uznaje i ceni "bogactwo i różnorodność kulturową ludów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów" (DAp 56). W regionie tym występują 
"różnorodne kultury tubylcze, afroamerykańskie, metyskie, chłopskie, 
miejskie i podmiejskie" (DAp 56). Stwierdza się, że "przyjęcie 
różnorodności kulturowej [...] jest imperatywem chwili" (DAp 59). 
Czternaście lat po Aparecidzie członkowie ludów tubylczych i afro-
descendentów, a także osoby wywodzące się z innych kontekstów 
kulturowych zauważyły w swoich wkładach w proces słuchania, że w 
społeczeństwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów nadal istnieje wielka 
asymetria pod względem władzy ekonomicznej, politycznej, społecznej i 
kulturowej. Ogranicza to możliwości udziału społeczności tubylczych, 
afro-descendentalnych i afrykańskich w procesie słuchania. 
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Głównym problemem jest brak dostępu do życia w godnych warunkach dla 
mężczyzn i kobiet rolników, którzy często cierpią z powodu ubóstwa i 
wykluczenia. 

 
89. Pojawia się prośba ze strony rdzennych mieszkańców, aby Kościół 

"towarzyszył" im i traktował ich jak równych sobie, szanując ich 
"światopogląd i różnorodność" (SN, s. 67). Wyraźnie prosi się, by Kościół 
"bronił życia ludów tubylczych i potępiał nadużycia wobec Wspólnego 
Domu" (SN, s. 67). Podkreśla się, że na poziomie relacji między ludnością 
rdzenną i nie rdzenną "jako agenci pastoralni musimy traktować się 
wzajemnie na tym samym poziomie" (SN, s. 67). Członkowie ludów 
tubylczych kwestionują pewne koncepcje, jakie przedstawiciele Kościoła 
mają czasem na temat kwestii ludów tubylczych i ubóstwa. Wyrazisty w 
tym względzie jest następujący cytat: "nie chcemy, aby Kościół patrzył na 
nas, autochtonów, jak na 'biedaków', ponieważ z naszego światopoglądu 
mamy wiele do dania i do zaoferowania. Kościół musi się uczyć, szanować 
różnorodność kulturową, którą mamy" (SN, s. 67). 

 
 

4.1.2 Ludy pochodzenia afrykańskiego 
 

90. W różnych wypowiedziach członków ludności afro-descendentalnej, 
"nierówności ekonomiczne, bezrobocie, [i] brak dostępu do odpowiedniej 
opieki zdrowotnej [...] dla ludności afro-descendentalnej" (SN, s. 68) 
zostały wymienione wśród aspektów, które bolą najbardziej. Kilka głosów 
ze wspólnot afro-descendentalnych wyraziło swój ból z powodu "silnych 
cech rasizmu, wykluczenia i nadużyć w naszych społeczeństwach, a nawet 
braku wrażliwości w Kościele na rzeczywistość i tożsamość ludów afro-
descendentalnych" (SN, s. 68). Boli, że często członkowie tego ludu 
doświadczają "odrzucenia różnorodności kulturowej, lub pozycji 
wyższości w stosunku do ludów afro-descendentalnych" (SN, s. 68). 
Bolesne jest również to, że wielu młodych ludzi pochodzenia 
afrykańskiego żyje w sytuacji narastającej przemocy. Kilka wypowiedzi 
wyraża zaniepokojenie brakiem duszpasterstwa afro w wielu Kościołach 
partykularnych. 
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91. Daje jednak nadzieję spostrzeżenie, że "tam, gdzie istnieje dobrze 
rozwinięta afro pastoralna [...], istnieją modele pastoralne odpowiednio 
inkulturowane, z ratunkiem dla korzeni ludności afro-czarnej, i tam, gdzie 
istnieją uroczystości pełne własnych cech" (SN, s. 68). Dla kilku członków 
wspólnoty afro jest to również znak nadziei, że "powstają duszpasterstwa z 
naciskiem na tożsamość tego ludu" (SN, s. 68). 

 
92. W składkach doceniono fakt, że "nawet pośród trudności afro pastorał 

szuka konkretnych sposobów na poprawę warunków życia" ludności afro-
descendentalnej na kontynencie. Jest mocno zaangażowany w 
poszanowanie godności osób pochodzenia afrykańskiego i "walkę o 
sprawiedliwość" (SN, s. 68). 

 
93. W odniesieniu do orientacji duszpasterskich wyraża się pragnienie 

"uczynienia kultury poprzeczną częścią ewangelizacji" oraz otwartość na 
"prawdziwą inkulturację ewangelizacji" (SN, s. 70). 

 
 

4.1.3 Osoby o różnych tożsamościach i orientacjach seksualnych  
 

94. W odniesieniu do różnorodności seksualnej kilka głosów wyraża ból z 
powodu obojętności i odrzucenia przez Kościół kwestii związanych z 
różnorodnością seksualną. Jesteśmy wyzwani do dostrzegania "bólu osób 
LGBT-BIQI+, które czują się odrzucone przez Kościół" z powodu swojej 
tożsamości i orientacji seksualnej. Panuje "konsternacja", że po pięciu 
latach obowiązywania Amoris Laetitia dokonał się bardzo mały postęp, 
"zwłaszcza w zakresie formacji duchowieństwa i hierarchii w obliczu 
różnorodności seksualnej" (SN, s. 195). Jako Kościół jesteśmy wezwani do 
wsłuchiwania się w te głosy i wyrażony w nich ból oraz do stawiania sobie 
pytania, co mówi do nas Ewangelia w obliczu tej rzeczywistości, o której 
musimy zdobywać i pogłębiać naszą wiedzę w sposób zdecydowany, a 
zarazem rygorystyczny19. 

 
 
 

 
19 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. "Mężczyznę i kobietę stworzył ich". O sposób na dialog w 

kwestii płci w edukacji, 2 lutego 2019 r. 
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95. W odniesieniu do tego, co daje nadzieję, wspomina się o "Podstawowych 
Wspólnotach Eklezjalnych"; "przestrzeniach takich jak Padis+ (Pastoral de 
la Diversidad Sexual) Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (CLC), które 
przyjmują i budują na tym, co pozytywne"; "niektórych nowych 
instancjach kościelnych [...], które promują uczestnictwo świeckich i 
szacunek dla różnorodności seksualnej"; "uczestnictwie obywatelskim i 
ruchach społecznych, które dają nowe możliwości dialogu, bardziej 
skoncentrowanego na osobie i dobru wspólnym, kwestionując obecny 
model".które promują uczestnictwo świeckich i poszanowanie 
różnorodności seksualnej"; "uczestnictwo obywatelskie i ruchy społeczne, 
które stwarzają nowe możliwości dialogu, bardziej skoncentrowanego na 
osobie i dobru wspólnym, kwestionującego dotychczasowy model" (SN, s. 
195). 195). 

 
96. W odniesieniu do tego, czego brakuje w naszym Kościele, wskazuje się na 

potrzebę większej świadomości rzeczywistości, że "lud Boży jest 
zróżnicowany" (SN, s. 195) pod względem orientacji seksualnej i że 
"osoby o zróżnicowanej seksualności potrzebują także towarzyszenia 
psychiczno-duchowego [...], jak również ich rodziny" (SN, s. 195), które 
doświadczają na własnej skórze bólu odrzucenia i strukturalnej obojętności 
w Kościele i poza nim. Dlatego podkreśla się, że "różnorodność seksualna 
jest bardzo dużym wyzwaniem dla rodziny [...] z powodu braku akceptacji 
w Kościele, który powinien być ostoją par excellence opartą na miłości 
Boga" (SN, s. 195). Jesteśmy wezwani do odpowiedzi jako Kościół 
ewangelizacyjny i synodalny na tę rzeczywistość. W tym procesie bardzo 
istotne jest to, na co zwraca uwagę Kongregacja Wychowania 
Katolickiego, mówiąc, że "punktem stycznym jest wychowanie dzieci i 
młodzieży do poszanowania każdej osoby w jej szczególnym i odmiennym 
stanie, tak aby nikt z powodu swoich warunków osobistych 
(niepełnosprawność, pochodzenie, religia, skłonności afektywne itp.) nie 
mógł stać się obiektem prześladowań, przemocy, obelg i niesprawiedliwej 
dyskryminacji. Jest to wychowanie do aktywnego i odpowiedzialnego 
obywatelstwa, w którym wszystkie uprawnione przejawy osoby są 
przyjmowane z szacunkiem "20. 

97. W odniesieniu do orientacji duszpasterskich mocno podkreśla się potrzebę 
większej ilości szkoleń na temat zagadnień związanych z różnorodnością 
seksualną w celu zdobycia bardziej rygorystycznej i pełnej szacunku 
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wiedzy na temat ludzkiej seksualności oraz szerzenia pozytywnych 
doświadczeń w zakresie duszpasterstwa różnorodności seksualnej, poprzez 
kształtowanie postaw szacunku, przyjęcia i otwartości na spotkanie i 
dialog z naszymi braćmi i siostrami. Świadectwo osoby zaangażowanej 

 
20 Tamże, nr 16. 
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Pracujemy nad tym, aby mężczyźni i kobiety o zróżnicowanej seksualności 
byli traktowani w Kościele i w społeczeństwie z takimi samymi prawami 
jak osoby heteroseksualne oraz z godnością bycia synami i córkami Boga. 
Mamy bardziej kochające spojrzenie na naszych bliźnich i będziemy nadal 
przyjmować ojców i matki, którzy przychodzą do naszego duszpasterstwa 
w poszukiwaniu pociechy i towarzystwa w obliczu Kościoła, który 
utrzymuje dyskryminujące spojrzenie w odniesieniu do kwestii 
różnorodności seksualnej" (SN, s. 196). Istnieje wezwanie do 
przezwyciężenia dyskryminacyjnych poglądów i postaw oraz do 
pozwolenia na przemianę przez Ducha w Kościele, który przyjmuje i 
włącza. 

 
 

4.1.4 Osoby o różnych zdolnościach (specjalne) 
 

98. W procesie słuchania uczestniczyli również przedstawiciele osób o różnych 
zdolnościach i ich towarzysze. Osoby, które im towarzyszą, wyrażały swój 
ból z powodu niewłączania tej populacji - w wielu przypadkach - do 
środowisk kościelnych. Boli ich to, że generalnie "wciąż nie ma 
specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji osób niepełnosprawnych, 
aby ci z nas, którzy są aktywnie zaangażowani [w pracę duszpasterską], mogli 
zająć się nimi i pomóc im we właściwy sposób w integracji ze 
społecznością" (SN, s. 199). W kilku komentarzach zauważono, że w 
większości przypadków istnieje potrzeba wdrożenia strategii integracyjnych 
(brajl, język migowy i inne) oraz zwrócenia większej uwagi na dostępność 
przestrzeni fizycznych, tak 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 sesji odsłuchowej 
szczególny nacisk położono na "wdrażanie przestrzeni eklezjalnych, w których 
dokonuje się badania i (teologicznej) analizy tego, jak osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną żyją, czują i wyrażają Boga" (SN, s. 
199). 
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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. Wyraża to 
horyzont, ku któremu jesteśmy powołani, aby iść. Postać czy ikona Piotra 
w jego procesie nawrócenia w domu Korneliusza (Dz 10, 34f) może nam 
przekazać coś istotnego na temat niezbędnych dyspozycji do współżycia 
międzykulturowego. Ze względu na swoje uprzedzenia oraz kulturowe i 
religijne uprzedzenia, Piotr na początku mocno opierał się wejściu do domu 
Korneliusza. Stopniowo jednak otworzył się na nowość Ducha Świętego, 
który pozwolił mu widzieć rzeczywistość w świetle Bożym i przemienił 
go, o czym świadczą jego słowa w chwili nawrócenia: "Teraz naprawdę 
rozumiem, że Bóg nie czyni różnicy między osobami" (Dz 10, 34). 

 
100. W Kościele synodalnym jesteśmy wezwani do przeżywania procesu 

nawrócenia na wzór Piotra, otwartego na nowość Ducha. Wielka 
różnorodność kultur, społeczeństw, zdolności i orientacji seksualnych w 
naszym regionie wzywa nas do generowania z twórczą miłością relacji 
międzykulturowych, "gdzie różnorodność nie oznacza zagrożenia, nie 
usprawiedliwia hierarchii władzy jednych nad drugimi, ale dialog z różnych 
wizji kulturowych, celebracji, wzajemnej relacji i odrodzenia nadziei" (DAp 

97). Jest to różnorodność, która nie sprzeciwia się jedności ani nie jest 
budowana jej kosztem, ale raczej "różnorodność pojednana" (EG 230) z 
jednością. Dobrym obrazem tej jedności, którym często posługuje się 
papież Franciszek, jest wielościan, "gdzie jednocześnie, gdy każda z nich 
jest szanowana w swojej wartości, całość jest czymś więcej niż część" (FT 

145). Kościół synodalny jest powołany do bycia Kościołem wieloaspektowym, 
w dialogu z różnorodnością społeczno-kulturową, religiami, 
tożsamościami i orientacjami seksualnymi; Kościołem, który robi miejsce 
dla różnych duchowości i sposobów wcielania i przeżywania wiary 
chrześcijańskiej z twórczą miłością. 
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4.2 Duszpasterskie wyzwanie głoszenia Ewangelii rodzinom dzisiaj 
 

"Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Powiedzieli mu: "Wierzcie w Pana 
Jezusa i będziesz zbawiony, ty i twoja rodzina. I głosili mu słowo Pańskie oraz 

wszystkich, którzy byli w jego domu" (Dz 16,30-32). 

 
101. Droga do I Zgromadzenia Eklezjalnego sprawiła, że z wielką 

wdzięcznością spoglądamy na wielkie wydarzenie eklezjalne w 
Aparecidzie, gdzie papież Benedykt XVI w przemówieniu inauguracyjnym 
stwierdził, że "rodzina, 'patrymonium ludzkości', stanowi jeden z 
najważniejszych skarbów narodów Ameryki Łacińskiej [...].Dokument na 

drogę, którym rozpoczął proces słuchania, uświadomił nam bardziej, że 
życie ofiarowane przez Chrystusa, obejmujące wszystkie wymiary ludzkiej 
egzystencji, tj. osobisty, rodzinny, duchowy, społeczny i kulturowy (por. DAp 

13), konkretyzuje się między innymi w zobowiązaniu do troski o 
małżeństwo i rodzinę (por. DAp 431-475). 

 
102. Po 14 latach istnienia Aparecidy (2007) widać, że wyzwania dla rodzin, by 

pozostały razem i by pielęgnowały współżycie oparte na szacunku, 
wzajemnej miłości i trosce, słuchaniu i dialogu, a także na czytaniu Słowa 
Bożego i wspólnej modlitwie, są jeszcze silniejsze. Dotyczy to zwłaszcza 
czasu pandemii, którą przeżywamy. Coraz wyraźniej widać, że w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach istnieją bardzo różne rzeczywistości rodzinne, 
które wymagają kreatywności duszpasterskiej, aby odkryć nowe sposoby 
towarzyszenia im w ich odmiennych realiach. Na stronie 

Pytania do refleksji: 

• Co mnie/nas porusza, gdy czytamy głosy rdzennych mieszkańców, Afro-

descendentów, osób z niepełnosprawnościami i osób ze społeczności LGTBIQI+? 

• Poprzez te głosy, co Duch Święty mówi do nas jako Kościoła w drodze i jakie 
postawy i działania pomogłyby wspólnie kształtować prawdziwy, 
wieloaspektowy Kościół? 
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W procesie słuchania w drodze do Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego 
wiele wypowiedzi wskazało na cechy charakterystyczne duszpasterstwa 
zorientowanego na potrzeby ludzkie, psychospołeczne i duchowe 
współczesnych rodzin. 

 
103. Przegląd wypowiedzi na temat rodziny zawartych w Syntezie Narracyjnej 

Słuchania pozwala nam lepiej uświadomić sobie, że wiele rodzin, zwłaszcza 
tych żyjących w bardzo trudnych warunkach, zostało silnie dotkniętych 
pandemią i jej konsekwencjami, takimi jak utrata pracy i dochodów 
ekonomicznych, wzrost ubóstwa, niepewność i brak bezpieczeństwa 
egzystencjalnego, fakt, że w wielu przypadkach musiały one żyć w bardzo 
ograniczonych przestrzeniach domowych w okresie zamknięcia, a także 
znaczny wzrost przemocy domowej, Pandemia i jej konsekwencje, takie 
jak utrata pracy i dochodów, wzrost ubóstwa, niepewność i brak 
bezpieczeństwa egzystencjalnego, fakt, że w okresie połogu w wielu 
przypadkach musiały mieszkać w bardzo małych pomieszczeniach 
domowych, a także znaczny wzrost przemocy domowej, oprócz 
ogromnych trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia w celu 
uzyskania odpowiedniej i terminowej opieki i leczenia choroby, miały 
również istotny wpływ; opieka w domu nad członkami rodziny 
zakażonymi wirusem Covid-19, przy jednoczesnej ochronie innych 
członków rodziny przed zakażeniem wirusem; oraz żałoba - lub brak 
możliwości jej przeżywania - z powodu utraty członków rodziny. 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 
pielęgnowania wiary jako rodziny. Często kilka rodzin spotykało się 
regularnie i wirtualnie, aby świętować wiarę i praktykować solidarność, 
towarzysząc sobie nawzajem i koordynując działania wspierające inne 
rodziny wokół nich. 

104. Obecnie wiele rodzin cierpi z powodu wykluczającego systemu 
gospodarczego, a wiele z nich jest dotkniętych zanieczyszczonym, 
przeludnionym środowiskiem z niewielką ilością terenów zielonych, 
zwłaszcza w miastach. Kilka głosów w procesie słuchania wyraziło ból z 
powodu widocznego wzrostu przemocy w rodzinie. Sytuacje te wymagają 
naszej uwagi oraz twórczej i skutecznej odpowiedzi duszpasterskiej, 
zarówno po to, by chronić kobiety i dzieci, które są najbardziej dotknięte 
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przemocą, jak i po to, by dotrzeć do źródła problemu i promować inne 
sposoby odnoszenia się do siebie oraz narzędzia uczenia się wspólnego 
życia poprzez duszpasterstwo małżeństw i rodzin. 
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pokojowe rozwiązywanie konfliktów. W odsłuchach osoby, które mają 
bliskich pozbawionych wolności, dzieliły się niepewną sytuacją w wielu 
zakładach karnych, dotyczącą przestrzegania praw człowieka przez 
więźniów. Przypomnieli o znaczeniu towarzyszenia duszpasterskiego także 
rodzinom osób pozbawionych wolności. Wymaga to ścisłej współpracy 
między duszpasterstwem więziennym i rodzinnym, a także z integralnym 
duszpasterstwem społecznym w ogóle. Kilku mówców podkreśliło 
związek między rolą rodzin w wychowaniu wartości obywatelskich, 
moralnych i religijnych a kształceniem duszpasterskim jako niezbędny. W 
procesie słuchania wielu wyraziło swoje zaniepokojenie szczególnie trudną 
sytuacją rodzinną ofiar handlu ludźmi, osób mobilnych, osób żyjących na 
ulicy oraz rodzin naszych braci i sióstr z ludów tubylczych i ludności 
afrykańskiej. Uznaje się, że w wielu miejscach Kościół jest obecny 
towarzysząc tym różnorodnym grupom ludzi w warunkach dużej 
bezbronności. 

 
105. W uwagach do procesu słuchania, w refleksji nad duszpasterstwem 

rodzinnym w Kościele będącym na drodze nawrócenia w kierunku coraz 
silniejszego przeżywania i praktykowania synodalności, wskazuje się na 
coś pierwotnego: "musimy być świadomi, że nie ma rodzin doskonałych; 
wszystkie mają swoje wady i zalety; a rodzina tradycyjna nie jest bardziej 
niż rodzina nietradycyjna i odwrotnie. Jedni i drudzy potrzebują 
towarzystwa i poczucia, że są częścią Kościoła integracyjnego, 
rozumiejącego, tolerancyjnego, który przekazuje nadzieję i 
bezpieczeństwo" (SN, s. 209). W różnych wypowiedziach podkreśla się 
znaczenie "kształtowania u wszystkich członków Kościoła postawy 
przyjęcia, słuchania, otwartości, bliskości i solidarności, aby lepiej 
zrozumieć rzeczywistość i doświadczenia rodzin" oraz włączenia rodzin w 
różnych sytuacjach do naszych parafii i wspólnot, "bez uprzedzeń, 
odrzucenia czy potępienia". Chodzi o towarzyszenie poprzez 
duszpasterstwo rodzin wszystkim rodzinom i "we wszystkich ich etapach, 
(także w sytuacjach niepożądanych, jak np. rozwód) bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji (SN, s. 209)". 

106. Towarzyszenie, którego wymagają różne określenia rodzin, wymaga 
"kompleksowego planu duszpasterskiego, aby uczestniczyć w rodzinach 
[w ich potrzebach] z wykwalifikowanym zespołem (porady prawne, opieka 
psychologiczna i 
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duchowe" (SN, s. 210) oraz specjalistyczną formację osób - duchownych, 
świeckich, zakonników i zakonnic - pracujących w tym duszpasterstwie. W 
czasach pandemii i postpandemii należy wzmocnić duszpasterstwo żałoby, 
"nie tylko w obliczu czyjejś śmierci" (SN, s. 209), ale także po to, by 
zainicjować i wygenerować procesy towarzyszenia, które pomogą 
uzdrowić wewnętrzne rany spowodowane utratą członków rodziny, 
sąsiadów, przyjaciół i członków wspólnoty (por. SN, s. 209). 

 
107. Innym obszarem uwagi w duszpasterstwie rodzinnym musi być rodzina 

jako "Kościół domowy"; zostało to podkreślone przez kilku 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 postpandemicznym, ale były wzmacniane przez 
duszpasterstwo rodzin. W przyczynkach do słuchania wspomina się o 
jeszcze jednym aspekcie: że w duszpasterstwie rodzinnym powinna istnieć 
świadomość "ważnego wkładu, jaki rodziny mogą wnieść w zachowanie i 
pielęgnowanie środowiska w swoim codziennym życiu" (SN, s. 209). 

 
108. W kilku wypowiedziach wyrażono silną świadomość, że w naszych 

parafiach i wspólnotach wzrasta liczba osób starszych i że ta rzeczywistość 
wymaga duszpasterstwa osób starszych, które już jest rozwijane w kilku 
miejscach. Sugeruje się, aby w duszpasterstwie rodzinnym promować 
sojusze między młodzieżą w naszych parafiach a starszymi dorosłymi, 
przypominając słowa papieża Franciszka: "dziś potrzebujemy nowego 
sojuszu między młodzieżą a starszymi dorosłymi, przyszłości, wspólnego 
marzenia, przezwyciężania konfliktów między pokoleniami, aby 
przygotować przyszłość dla wszystkich "21. 

 
109. W celu wspierania rodziny, w perspektywie Pierwszego Zgromadzenia 

Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w procesie słuchania jasno 
wyrażono potrzebę kontynuowania drogi wyznaczonej przez Aparecidę 
(por. DAp 437) i dalszego promowania projektów, które promują rodziny 
ewangelizowane i ewangelizujące, rodziny będące pierwszą szkołą wiary, 
w dialogu z rządami i społeczeństwem na temat polityk i praw 
sprzyjających życiu, 

 
 

21 FRANCISCO. Homilia podczas Mszy Świętej z okazji Światowego Dnia Babci i Dziadka, 25 lipca 2021 r. 
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Pytania do refleksji: 

• Jak myślisz, jakie postawy Jezusa powinniśmy mieć towarzysząc i 
uczestnicząc duszpastersko w sytuacji rodzin? 

• Czy pamiętasz jakieś słowa papieża Franciszka, które ukierunkowują nas w 
pracy duszpasterskiej na rzecz rodziny; jak takie wezwanie mogłoby być 
realizowane w Twojej wspólnocie? 

małżeństwa i rodziny; promowanie parafialnych i diecezjalnych ośrodków 
z duszpasterstwem rodzinnym, zwłaszcza tych, które znajdują się w trudnej 
sytuacji: nastoletnich i samotnych matek, wdów i wdowców, osób starszych, 
opuszczonych dzieci itp. Wyzwanie postawione przez Aparecidę, aby 
szukać sposobów głoszenia Ewangelii słowami i czynami, aby była ona 
słyszana jako dobra nowina dla życia różnych rodzin i aby ułatwić osobiste 
i rodzinne spotkanie z Jezusem, który przyszedł, abyśmy mieli życie i 
mieli je w pełni (J 10,10), jest nadal aktualne. 

 
 
 

 

4.3 Młodzi ludzie, protagoniści społeczeństwa i Kościoła dzisiaj 
 

"Powiedziałem: "Ach, Panie, Boże, nie mam władzy, by mówić; jestem zbyt 
młody". Lecz Pan powiedział do mnie: "Nie mów: 'Jestem za młody'; bo pójdziesz 
tam, gdzie cię poślę i powiesz to, co ci rozkażę. Nie musicie się ich bać, bo Ja będę z 
wami. 

by cię wybawić" (Jr 1,6-8). 

 
110. W drodze do I Zgromadzenia Eklezjalnego pamiętajmy o tym, co z 

wielkim uznaniem odnotowali biskupi zgromadzeni w Aparecidzie: 
"młodzi ludzie i nastolatki stanowią zdecydowaną większość mieszkańców 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Stanowią one ogromny potencjał dla 
teraźniejszości i przyszłości Kościoła oraz naszych narodów, jako uczniów 
i misjonarzy Pana Jezusa. Młodzi ludzie są wrażliwi na odkrywanie swojego 
powołania do bycia przyjaciółmi i uczniami Chrystusa. Są powołani, by być 
'wartownikami jutra', angażując się w odnowę świata w świetle Bożego 
planu" (DAp 443). 
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111. W Aparecidzie biskupi byli bardzo świadomi ówczesnej rzeczywistości 
młodzieży i z niepokojem obserwowali sytuacje bardzo podobne do tych, 
którymi dzielono się w procesie słuchania. 

 
 

4.3.1 Głosy młodzieży w procesie słuchania  
 

112. W procesie słuchania zebrano głosy ludzi w ogóle na temat sytuacji 
młodych mężczyzn i kobiet w społeczeństwie i w Kościele, a także głosy 
samych młodych ludzi komentujących swoją sytuację. W różnych 
wypowiedziach na temat tego, co najbardziej boli w obecnej sytuacji, 
wymienia się następujące aspekty: "pandemia nasiliła wiele czynników 
ryzyka dla młodych ludzi" (SN, s. 86)22 ; młodzi ludzie są zagrożeni 
pandemią. 86)22; młodzi ludzie muszą stawić czoła "bardzo poważnym 
sytuacjom związanym z kryzysem gospodarczym i zdrowotnym, różnymi 
konfliktami społecznymi, brakiem możliwości, ogromnym wzrostem 
bezrobocia", [czynnikiem], który w znacznym stopniu przyczynił się do 
wzrostu przestępczości nieletnich; "bycie narażonym na sytuacje 
wykorzystywania seksualnego, psychicznego" lub duchowego; "złe 
traktowanie kobiet", dziewcząt, nastolatków i młodzieży; "załamania 
psycho-afektywne spowodowane zamknięciem"; "wzrost złego 
traktowania"; "wzrost przemocy" (SN, s. 86); "wzrost liczby młodych 
ludzi, którzy byli ofiarami przemocy" (SN, s. 86); wzrost wewnętrznego i 
zewnętrznego "złego traktowania", "spowodowanego sytuacją 
ekonomiczną", która prowadzi wielu młodych ludzi do postrzegania tego 
jako jedynej opcji godnego życia; "kryzysy duchowe" spowodowane 
brakiem towarzyszenia w życiu codziennym podczas pandemii; oraz 
"sytuacje związane z zażywaniem narkotyków" i innych substancji 
toksycznych, które pogorszyły się w "tym czasie głębokiego kryzysu". Z 
niepokojem zauważa się również, że środki masowego przekazu mają silny 
wpływ "na myślenie i mentalność młodych ludzi", którzy mają niewiele 
kryteriów krytycznej analizy i rozeznania prezentowanych informacji. Ci 
młodzi ludzie łatwo "trafiają na manipulację i tracą możliwość 
dochodzenia własnej tożsamości". Wyróżniają się również braki w 
wykształceniu - i ich konsekwencje - których doświadcza wiele dzieci i 
młodych ludzi na obszarach wiejskich i marginalnych obszarach miejskich. 
W wielu miejscach, gdzie mieszkają młodzi ludzie, "zwiększyło się 
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oddziaływanie na wspólny dom" z powodu wielorakich działań. 
 

22 Kolejne cytaty w tym akapicie pochodzą z tej samej strony Syntezy Narracyjnej. 
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społecznie i ekologicznie nieobliczalne. Ta rzeczywistość zmniejsza szanse 
wielu rdzennych młodych ludzi na pozostanie na swoich terytoriach. 

 
113. Warto tu zauważyć, że w Kościele - według otrzymanych wypowiedzi - 

najbardziej boli i niepokoi następujący fakt: w czasie pandemii w wielu 
przypadkach towarzyszenie młodzieży zostało znacznie ograniczone lub 
całkowicie wstrzymane. Dotknęło to wielu młodych ludzi, którzy poczuli 
się opuszczeni w obliczu wstrząsających doświadczeń, jakie przyniosła 
pandemia. W wielu przypadkach zabrakło kreatywności w poszukiwaniu 
nowych sposobów dotarcia do młodych ludzi w środku tego kryzysu. 
Niepokoi również fakt, że wiele wspólnot i ich kapłanów oraz 
duszpasterzy starzeje się, ponieważ brakuje młodych ludzi, którzy 
aktywnie i trwale angażują się we wspólnoty i parafie. W wypowiedziach 
na temat słuchania zauważa się, że wielu młodych ludzi, choć początkowo 
decyduje się na pozostanie i uczestnictwo w parafiach, po pewnym czasie 
wycofuje się w frustracji, ponieważ dostrzega "konserwatywne postawy 
wielu gremiów kościelnych, które nie doceniają tożsamości młodych ludzi, 
ich doświadczeń, trosk i horyzontów" (SN, s. 86f). Często doświadczając 
"odgórnego podejścia [które] jest im narzucane" i które "nie odpowiada ich 
sensownym poszukiwaniom, [....] w końcu rozczarowują się i odchodzą od 
Kościoła, szukając innych dróg wiary" (SN, s. 87). Młodzi ludzie czują 
niekiedy, że ich nowatorskie pomysły i inicjatywy nie są doceniane i nie 
ma możliwości generowania nowych dróg w duszpasterstwie i katechezie, 
które integrowałyby nowe style i języki, bardziej wcielone w 
rzeczywistość młodych ludzi. Podobnie w różnych dziedzinach ich życia 
nasilają się tendencje sekularyzacyjne. Czasem towarzyszą im środowiska 
agresywnie antychrześcijańskie. Szczególnie w obszarach szkolnictwa 
wyższego rośnie "relatywizm agnostyczny i ateistyczny" (SN, s. 87). W 
wypowiedziach uczestników procesu słuchania wspomina się, że stanowi 
to poważne wyzwanie, gdy trzeba zachęcać do katechezy i duszpasterstwa 
otwartego, komunikatywnego, dynamicznego i interaktywnego; młodzi 
ludzie w wielu przypadkach kwestionują istnienie Boga i przestają wierzyć. 

114. Rośnie liczba rodzin, w których wiara chrześcijańska nie jest już 
przekazywana kolejnym pokoleniom. Stawia to nowe wyzwania dla 
katechezy i duszpasterstwa młodzieży. Po pierwsze, jest duży brak 
wiarygodności. 

63 
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Klerykalizm Kościoła, a zwłaszcza przypadki seksualnych i innych form 
nadużycia władzy, a także skandale finansowe, doprowadziły do silnego 
rozczarowania wielu młodych ludzi i zdystansowania się od Kościoła 
instytucjonalnego. Po drugie, brakuje różnorodnych form towarzyszenia 
duszpasterskiego i duchowego, które wyrażałyby kreatywność i "śmiałość 
Ducha" (QA 55), form, które bardziej odpowiadają rzeczywistości, 
głębokim niepokojom i poszukiwaniu sensu przez młodych ludzi poprzez 
spotkanie z Jezusem Chrystusem i Jego Słowem, w określeniu ich planów 
życiowych, powołaniowych i zawodowych, w osobistym rozpoznaniu i w 
obliczu różnych przejawów kultury lub tożsamości. Wreszcie, potrzebne 
jest bardziej ludzkie, bliskie i misyjne duszpasterstwo młodzieży, 
odchodzące od schematu wertykalnego; tradycyjne formy prozelityzmu i 
tradycyjne przestrzenie fizyczne, w których często są zamknięte, czekając, 
aż młodzi ludzie się do nich zbliżą, nie odpowiadają aktualnym potrzebom 
wielu. Chcemy takiego duszpasterstwa młodzieży, które pozwoli nam 
formować agentów zmian dla społeczeństwa i Kościoła. 

115. Dzisiejsza rzeczywistość młodych ludzi jest bardzo złożona i pełna 
kontrastów. Dlatego obok oznak bólu istnieją również oznaki nadziei, 
które można dostrzec i uwypuklić w procesie słuchania: 

 
a. Udział młodych ludzi w społeczeństwie i w Kościele, zapewniając 

pozytywne inicjatywy jako aktorzy istotnych zmian. 

b. Wielu młodych ludzi ma krytyczne sumienie, które skłania ich do bycia 
poszukiwaczami głębszych prawd i kwestionowania schematów, które 
nie odpowiadają ich rzeczywistości, potrzebie rozeznania i wyzwaniom, 
których doświadczają na co dzień. 

c. Jest spora grupa młodych ludzi, którzy są zainteresowani i chętni do 
udziału w wolontariacie - o charakterze społecznym, ekologicznym, 
ekumenicznym i międzyreligijnym. Dla wielu te doświadczenia 
wolontariackie były inspirujące i pomogły im odnaleźć "sens życia" i 
"swoje miejsce w Kościele" (SN, s. 86). Z tych pozytywnych 
doświadczeń wielu otworzyło się na inne doświadczenia w Kościele. 
Wielu młodym wolontariuszom w kontekście miejskim i wiejskim 
ułatwia zaangażowanie w rzecznictwo praw człowieka, zapobieganie 
nadużyciom, pracę w dziedzinie praw człowieka i promowanie praw 
człowieka w Kościele (SN, s. 86). 
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Projekt angażuje się również w działania mające na celu 
przezwyciężenie rasizmu i wspieranie relacji międzykulturowych 
opartych na wzajemnym szacunku i uznaniu, a także w różnorodne 
działania będące konkretnym wyrazem Ewangelii w różnych 
kontekstach. 

d. Duże zainteresowanie wśród młodych ludzi budzi ekologia integralna, 
sytuacja ekologiczna, uznanie praw człowieka, obrona kobiet i 
dziewcząt, które cierpią z powodu przemocy, promowanie bardziej 
solidarnej gospodarki i bezpośrednia walka z korupcją. Są młodzi ludzie 
zainteresowani rewaloryzacją swoich korzeni kulturowych poprzez 
odzyskiwanie tradycji. Papież Franciszek przypomina nam, że "korzenie 
nie są kotwicami, które wiążą nas z innymi epokami i uniemożliwiają 
nam wcielenie się w dzisiejszy świat, aby narodzić coś nowego". Wręcz 
przeciwnie, są one punktem zakorzenienia, który pozwala nam się 
rozwijać i odpowiadać na nowe wyzwania" (CV 200). 

e. Wśród wielu wypowiedzi podkreślamy uznanie dla młodych ludzi 
zaangażowanych w swoją edukację i chcących udostępnić swoją wiedzę i 
umiejętności innym. Ci młodzi ludzie muszą być włączeni w organizacje 
i organy refleksji i podejmowania decyzji kościelnych na wszystkich 
poziomach: parafialnym, dekanalnym, diecezjalnym, krajowym, 
kontynentalnym i globalnym. Oni sami domagają się przestrzeni, w 
których mogą być mile widziani, wysłuchani i towarzyszący, mogą 
doświadczyć nadziei bycia aktywnymi członkami Kościoła i "podmiotami 
duszpasterskimi", a nie tylko pasywnymi przedmiotami opieki 
duszpasterskiej. "Głos młodych jest fundamentalny, w Kościele jesteśmy 
po to, by ich słuchać i kierować nimi, ale to oni niewątpliwie będą 
budowniczymi dróg, których potrzebuje społeczeństwo" (SN, s. 87) i 
Kościół. "Naszym obowiązkiem jest towarzyszyć im i dać im najlepsze 
narzędzia" (SN, s. 87), które pozwolą im wykuwać nowe drogi w 
odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania. 

 
116. Przypomnijmy w tym kontekście słowa papieża Franciszka zawarte w 

posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit: "Pragnę podkreślić, że 
młodzi ludzie sami są podmiotami duszpasterstwa młodzieży, towarzyszą 
im i kierują nimi, ale są wolni, by z kreatywnością i odwagą znajdować 
coraz to nowe drogi. [Chodzi raczej o wprowadzenie do gry bystrości, 
pomysłowości i wiedzy, jaką posiadają sami młodzi ludzie na temat 
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wrażliwości, języka i problemów innych młodych ludzi" (CV 203). 
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Pytania do refleksji: 

• Jak myślisz, jakie postawy Jezusa powinniśmy mieć w towarzyszeniu i 
duszpasterskim podejściu do sytuacji młodych ludzi i ich nowych wyzwań? 

• Czy pamiętasz jakieś słowa papieża Franciszka, które są dla nas wskazówką w 
pracy duszpasterskiej na rzecz młodzieży? 

• Co mógłbyś zobowiązać się osobiście i jako społeczność do zrobienia dla młodych ludzi? 

Czy są jakieś różnice w Twoim środowisku i kontekście? 

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

a. W odniesieniu do młodzieży "nie chodzi tylko o to, by była podmiotem 
społecznym i kulturowym, którym już jest, ale by była nim w oparciu o 
wiarę zakorzenioną w Chrystusie i wartości nauki społecznej Kościoła" 
(SN, s. 88). 

b. Umożliwić młodym bycie ewangelizatorami w świecie młodzieży: "my, 
młodzi, możemy ewangelizować poprzez sieci społeczne, ponieważ 
pozwalają nam one dawać świadectwo z wolnością wypowiedzi i nie 
milczeć o tym, co czujemy" (SN, s. 88). 

c. "Młodzi ludzie są wielkim skarbem naszych społeczności, mają 
naturalnie szczególną energię, percepcję i wrażliwość na ból innych; aby 
na to odpowiedzieć, trzeba promować, tworzyć i wykuwać przestrzenie 
do słuchania" (SN, s. 89). 

 

4.3.2 Szukanie nowych ścieżek z młodzieżą  
 

118. Aby towarzyszyć i troszczyć się o naszą młodzież, w perspektywie 
Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów, uznajemy 
potrzebę kontynuowania drogi wyznaczonej przez Aparecidę (por. DAp 

446), poprzez bardzo konkretne kierunki działania, podkreślając m.in. opcję 
preferencyjną dla młodzieży, promocję duszpasterstwa młodzieży poprzez 
zachęcanie do inicjatyw ewangelizacji z młodzieńczym dynamizmem, 
promocję spotkania z żywym Jezusem Chrystusem i ich naśladowania w 
Kościele w świetle planu Bożego, Jego Słowa, doświadczenia 
sakramentów, towarzyszenia duchowego i apostolstwa w konkretnym 
powołaniu. 
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4.4 Od duszpasterstwa w mieście do duszpasterstwa miejskiego  
 

119. Dla ewangelizacji inkulturowanej w świecie miejskim pierwszym 
wymogiem jest znajomość miasta, które, jak stwierdza Aparecida, "jest 
laboratorium współczesnej kultury, złożonej i mnogiej" (DAp 509), z 
"nowym językiem i nową symboliką, która rozciąga się także na świat 
wiejski" (DAp 510). Podkreśla, że "głoszenie Ewangelii nie może się 
obejść bez dzisiejszej kultury", która "musi być znana, doceniana i w 
pewien sposób przyjmowana przez Kościół" (DAp 480). W tym względzie 
Synteza Narracyjna z fazy konsultacji dla I Zgromadzenia Eklezjalnego 
odnotowuje w Kościele "brak otwartości na dialog i empatyczne słuchanie, 
które umożliwiłyby konfrontację z rzeczywistymi problemami parafian, 
zwłaszcza w miastach" (SN, s. 85). Ponadto ujawnia, że "duchowni są 
często oddaleni od rzeczywistości, nie zbliżając się do codziennego życia 
świeckich, w mieście i w ogóle" (SN, s. 85). Pokazuje, że brakuje im 
otwarcia 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 sposób bycia, 
sposób życia i współżycia, krótko mówiąc - nową kulturę. W niej 
następuje zmiana relacji między człowiekiem, Bogiem i naturą, poprzez 
większe uznanie i uświadomienie sobie wolności i autonomii jednostki, co 
ma głębokie konsekwencje dla ewangelizacyjnej misji Kościoła. Z jednej 
strony, jak pokazują zapisy konsultacji w odniesieniu do tematu 
sekularyzacji, w oblicze miasta wpisują się ślady "kultury nowoczesnej", 
takie jak emancypacja rozumu spod kurateli religii i państwa w stosunku 
do Kościoła, akcentowanie autonomii jednostki od kontroli instytucji i 
sąsiedztwa, wolność wyboru i decydowania o sobie, modach, muzyce, 
społeczeństwie konsumpcyjnym, wypoczynku, wzorach zachowań itp. Z 
drugiej strony wystarczy dokładnie przyjrzeć się złożoności miasta, od 
dużego do małego, aby uświadomić sobie obecność innych czynników, 
takich jak niepokojące przeplatanie się tego, co nowoczesne, tego, co 
przednowoczesne i tego, co ponowoczesne, a także sprzeczności, takie jak 
obecność pluralizmu etnicznego i jednocześnie rasizmu, tolerancji i 
wszelkiego rodzaju fundamentalizmów, dialogu międzyreligijnego i 
konfesjonalizmu, miejskiego i podmiejskiego. 
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Krótko mówiąc, niewidzialna obecność kulturowo wykorzenionych, 
wykluczonych i odrzuconych przez gospodarkę, która zabija, ponieważ 
jest skoncentrowana na zysku i rynku, obok tych, którzy próbują praktyk 
integracyjnych w celu obrony życia, praw, wartości itd. 

 
121. Zwłaszcza od ostatnich kilkudziesięciu lat, wraz z pojawieniem się 

zglobalizowanego świata i gestem wciąż kiełkującej świadomości 
planetarnej, w mieście zamiast kultury miejskiej pojawia się mozaika 
rozczłonkowanych kultur, wystawionych na hegemonię globalizacji, która 
zamieniła planetę w "globalną wioskę". W miastach tej wioski nie ma już 
zbiorowego podmiotu miejskiego, ale wielorakie zglobalizowane podmioty 
lokalne, powiązane międzykulturowo, ale wystawione i bezbronne w 
obliczu globalizacji, która z jednej strony jest nośnikiem wartości i 
horyzontem nowych możliwości, a z drugiej - matrycą "kultury" 
zniszczenia i śmierci tego, co autochtoniczne. W korelacji między tym, co 
globalne, a tym, co lokalne, globalne ma coraz większą tendencję do 
rozluźniania tego, co lokalne, stosując stałą przemoc wobec tego, co 
endogeniczne, autochtoniczne, różnorodności, pluralizmu, różnic i 
odmienności. 

 
122. To właśnie pośród tej złożoności i tych sprzeczności Kościół musi być 

obecny i rozwijać duszpasterstwo miejskie, ponieważ Bóg mieszka w 
mieście. Duszpasterstwo miejskie nie jest jednak po prostu 
"duszpasterstwem w mieście". Jest to raczej działanie pastoralne wcielone 
w rzeczywistość miejską, charakteryzującą się własnymi wyzwaniami, 
stylem życia, językami, symbolami i wyobrażeniami. Jak zaświadczają 
zapisy z wysłuchania Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego, należy 
pilnie wziąć pod uwagę, że przyspieszony proces urbanizacji na naszym 
kontynencie domaga się inkulturowanej ewangelizacji w mieście, która 
dokonuje przejścia od duszpasterstwa miejskiego do duszpasterstwa 
miejskiego. W tej perspektywie Synteza narracyjna tej fazy słuchania rejestruje 
imperatyw "większego rozwoju duszpasterstwa miejskiego, zwłaszcza w 
wielkich miastach" (SN, s. 85), ponieważ "ryzyko braku agentów 
duszpasterskich w tym kontekście jest bolesne" (SN, s. 85). Z jednej strony 
zauważa się "słabość duszpasterstwa powołań w miastach" (SN, s. 84), choć 
z drugiej strony zachęcają "młodzi teologowie poszukujący zmian" (SN, s. 
84) w tej dziedzinie, a także "wzrost osób zaangażowanych" (SN, s. 84) 
oraz "wzrost liczby osób zaangażowanych w duszpasterstwo w miastach" 
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z Kościołem wychodzącym do miast" (SN, s. 84). Optymizmem napawa 
też, zdaniem konsultowanych, "intensyfikacja formacji, katechezy i misji 
w miastach" (SN, s. 84), nawet jeśli ubolewa "brak większego wsłuchania 
się w głos świeckich, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji dotyczących życia 
Kościoła w miastach" (SN, s. 84). 

 
123. Konferencja w Aparecidzie rzuciła wyzwanie Kościołowi w Ameryce 

Łacińskiej i na Karaibach do odnowionego duszpasterstwa miejskiego. 
Biskupi zwrócili uwagę, że w obliczu nowej rzeczywistości miasta mają na 
szczęście miejsce nowe doświadczenia, takie jak odnowa parafii poprzez ich 
sektorowość oraz tworzenie nowych duszpasterstw, nowych stowarzyszeń, 
grup, wspólnot i ruchów. Istotnie, ruchy i stowarzyszenia, które skupiają 
swoich członków wokół charyzmatu, okazały się ważną przestrzenią 
obecności Kościoła w mieście, podobnie jak praktyki pobożności ludowej 
w sanktuariach, a także inicjatywy katechumenalne dla młodzieży i 
dorosłych, związane z obszarami studiów lub pracy. 

 
124. Aparecida odnotowała również postawy lęku wobec złożoności miasta, z 

tendencją do zamykania się w starych sposobach i przyjmowania postawy 
obronnej wobec nowej kultury (por. DAp 513). Dlatego biskupi zachęcają 
Kościoły lokalne do nowego duszpasterstwa miejskiego, które jest uważne 
na zróżnicowane i złożone kategorie społeczne, ekonomiczne, polityczne i 
kulturowe, złożone z elit, klasy średniej i ubogich; które jest otwarte na 
nowe doświadczenia, style i języki; które przekształca coraz bardziej 
parafie we wspólnoty wspólnot; że powinna wspierać doświadczenie 
wspólnot środowiskowych, zintegrowanych ze wspólnotami na poziomie 
ponadparafialnym i diecezjalnym; że powinna sprzyjać duszpasterstwu 
osób przybywających do miasta i tych, którzy już w nim mieszkają; że 
powinna zintensyfikować obecność kościelną na peryferiach miast, które 
wzrastają z powodu migracji wewnętrznych i sytuacji wykluczenia (por. 
DAp 517). 

 
125. W przypadku Aparecidy wymaga to stylu działania dostosowanego do 

rzeczywistości miasta w jego języku, strukturach, praktykach i 
harmonogramach; organicznego i wyartykułowanego planu 
duszpasterskiego, który koncentruje się na mieście jako całości; strategii 
dotarcia do wspólnot zamkniętych, budynków mieszkalnych i slumsów; 
większej obecności w centrach decyzyjnych miasta, 
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Pytania do refleksji: 

• Biorąc pod uwagę, że miasto nie jest po prostu przestrzenią fizyczną, ale 
przede wszystkim zapleczem kulturowym, które tworzy sposób bycia, sposób 

życia i współżycia, jakie byłyby cechy charakterystyczne Kościoła wcielonego 
w świat miejski? 

• O większy rozwój duszpasterstwa miejskiego, zwłaszcza w dużych miastach, 

oprócz sugestii zawartych w słuchaniu i przez Aparecidę, 
jakie inne czynniki mogą się do tego przyczynić i jakie sensowne propozycje można 
przedstawić? 

czy wiemy? 

zarówno w strukturach administracyjnych, jak i w organizacjach 
wspólnotowych; decentralizacja usług kościelnych z uwzględnieniem 
kategorii zawodowych; specyficzne kształcenie kapłanów i duszpasterzy 
zdolnych odpowiedzieć na nowe wyzwania kultury miejskiej (por. DAp 

518). 
 
 
 

 

4.5 Nowe miejsce dla kobiet w Kościele i w społeczeństwie  
 

126. Słuchanie Ludu Bożego w Duchu Świętym wydobyło na światło dzienne 
trajektorię i głos kobiet, które wołają o nowe miejsce w społeczeństwie i w 
Kościele: "w tym czasie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pilne jest 
wsłuchanie się w często przemilczany głos kobiet, które są poddawane 
wielu formom wykluczenia i przemocy we wszystkich jej przejawach i na 
wszystkich etapach ich życia" (SN, s. 95). Niestety, nierówność płci 
utrzymuje się w społeczeństwie "w sferze pracowniczej, społecznej i 
politycznej i musi być ostatecznie zlikwidowana" (SN, s. 19). Kategoria 
"gender", do której nawiązuje kilka cytatów w odsłuchach, odnosi się do 
sposobu doświadczania różnicy między płciami w każdej kulturze23 . W 
Kościele "nierówność płci nadal istnieje z powodu machismo, braku 
wysłuchania i upodmiotowienia kobiet" (SN, s. 18). Nie zawsze uznaje się, 
że "kobiety odgrywają przeważającą rolę w rozwoju każdej wspólnoty, 
społeczeństwa i Kościoła, ponieważ są komunikatorkami, promotorkami, 
siłą, matkami i profesorkami" (SN, s. 18). 

 

23 Tamże, nr 11. 
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nal" (SN, s. 18). Często jednak jest ona "odczłowieczona, 
dyskryminowana i wykluczona, a sytuacja ta uległa zaostrzeniu w wyniku 
pandemii" (SN, s. 18). Nie wolno zapominać, że "prawdziwym Kościołem 
Jezusa Chrystusa będzie ten, który w pełni uznaje pracę kobiet i w ten 
sposób przyczynia się również jako instytucja społeczna do powstania 
świata bez mizoginii" (SN, s.95). 

4.5.1 Co boli najbardziej  
 

127. W sferze społecznej najbardziej boli "wykluczenie, dyskryminacja i 
nierówności" (SN, s. 92), wynik "strukturalnej opresji z ukrytym 
machismo w społeczeństwie" (SN, s. 92), która wyraża się w "przemocy 
generowanej wobec kobiet - wewnątrzrodzinnej, seksualnej, 
ekonomicznej, patrymonialnej, nadużyciach i przemocy seksualnej, 
feminobójstwie, prostytucji, handlu ludźmi itp. we wszystkich klasach 
społecznych" (SN, s. 92). Niestety, "niektóre kobiety przyjmują tę 
marginalizację czy odrzucenie jako coś normalnego lub minimalizują je, 
naturalizują" (SN, s. 92). Wobec tego musimy "być Kościołem, który 
potępia niesprawiedliwość, wyzysk kobiet, łamanie i naruszanie praw 
człowieka" (SN, s. 94). 

 
128. W sferze eklezjalnej "niektóre władze, w wielu przypadkach, są 

konserwatywne, męsko-szowinistyczne i klerykalne" (SN, s. 92), co utrudnia 
"kobietom dostęp do funkcji kierowniczych czy zarządczych w Kościele 
zdominowanym przez mężczyzn, gdy stanowią oni zdecydowaną 
większość Ludu Bożego, misjonarzy, zakonników itp." (SN, s. 92). Jeśli 
Kościół "marginalizuje świeckich w ogóle, to jeszcze bardziej 
marginalizuje kobiety" (SN, s. 92). Tak jest w przypadku "różnych 
zgromadzeń zakonnych relegowanych do służby domowej mężczyzn, 
podporządkowanych księdzu lub stałemu dia- konowi" (SN, s. 92). 
Historycznie "głos kobiet zakonnych był niekiedy ignorowany 
(minimalizowany)" (SN, s. 92), bez należytego "uznania i wsparcia dla 
silnej katechetycznej i wychowawczej pracy ewangelizacyjnej" (SN, s. 
92), którą prowadzą. W wielu przestrzeniach kościelnych "wciąż obecna 
jest teologia patriarchalna, która nie jest wyzwalająca, która nie 
uwzględnia myślenia kobiet i nie dostosowała się do nowej 
rzeczywistości" (SN, s. 92). Podobnie "nie ma poważnej refleksji nad 
możliwością przyjęcia święceń przez kobiety, gdy Kościół zaludniony jest 

71 



Dokument rozeznania wspólnotowego  

w większości przez kobiety" (SN, s. 92). Zwracają uwagę, że "boli to, 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 tym, co daje nam nadzieję, jest "upodmiotowienie 
kobiet, zajmujących miejsca większego uczestnictwa i przywództwa jako 
pracownicy, w rządach i ruchach społecznych, a także podtrzymujących 
rodzinę, dających siłę i stabilność swojemu gospodarstwu domowemu" 
(SN, s. 92). Na szczęście obserwuje się "rosnącą świadomość roli kobiet w 
społeczeństwie" (SN, s. 92), co przekłada się na "wzrost ich udziału w 
różnych sferach życia społecznego" (SN, s. 92), poprzez "wdrażanie 
nowych praw sprzyjających ich włączeniu, jak np. postępy w zakresie 
równości płac" (SN, s. 92). Wyróżniają się "wspólne poszukiwania i 
zmagania w ruchu kobiet miejskich i wiejskich, filozofów, teologów, 
polityków, stających i broniących swojej niezależności, swojej tożsamości 
i swoich praw" (SN, s. 36). Krótko mówiąc, zachęcające jest 
"zaangażowanie kobiet pomimo ich zranień i ich inwizualizacji" (SN, s. 
92). 

130. W sferze kościelnej tym, co daje nam nadzieję, jest z jednej strony "wielka 
siła, udział i zainteresowanie kobiet w posuwaniu Kościoła naprzód" (SN, 

s. 92), a z drugiej strony "postępy w ich rzeczywistym i równym włączeniu 
jako sąsiadów i protagonistów" (SN, s. 92). W wielu przestrzeniach 
kościelnych panuje "szacunek i równouprawnienie opcji w stosunku do 
kapłanów i biskupów" (SN, s. 92), przy czym kobiety "uczestniczą w 
instancjach kościelnych, takich jak udzielanie Komunii, czytanie 
Ewangelii, prowadzenie rekolekcji, rozmów, katechez, pracy 
duszpasterskiej i wielu innych posług" (SN, s. 92). Istnieje "obecność i 
udział kobiet w ruchach feministycznych w życiu Kościoła lub z nim 
związanych" (SN, s. 92). Warto podkreślić "działalność, wysiłki i pracę 
duszpasterstw kobiecych, zgromadzeń zakonnych, grup kobiet świeckich, 
które oferują kompleksowe programy opieki nad kobietami i nastolatkami, 
które doznały przemocy seksualnej, fizycznej lub psychicznej, wykluczenia 
lub dyskryminacji" (SN, s. 92). Duszpasterstwa społeczne i grupy Caritas 
zajmują się także kobietami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy 
doświadczyli przemocy fizycznej, społecznej, seksualnej i psychicznej" 
(SN, s. 33). 

 



Dokument rozeznania wspólnotowego  

4.5.3 Najbardziej nieobecny 
 

131. Najbardziej brakuje "wsparcia, przewodnictwa, formacji i kształcenia 
duchowego" (SN, s. 93) dla kobiet "w ich różnych rolach i obszarach, w 
których pracują" (SN, s. 93). Mogłaby być większa "zachęta i organizacja 
małych wspólnot podstawowych dla wzrostu i promocji kobiet" (SN, s. 
93), w których "od Słowa dzielą się życiem i swoją historią" (SN, s. 93). 
Jeśli z jednej strony "w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jest duży 
udział kobiet jako katechistek lub w innych posługach na rzecz wspólnoty" 
(SN, s. 96), to z drugiej strony "nie są one włączone do rad, w których 
podejmuje się decyzje na poziomie parafii, diecezji, kraju i świata" (SN, s. 
96). 

 
 

4.5.4 Najbardziej obecny 
 

132. Nie można nie zauważyć, że kobiety stanowią "większość aktywnych 
uczestników wspólnot kościelnych" (SN, s. 93) i "mają szeroki udział w 
życiu i działalności Kościoła" (SN, s. 93), gdyż "stanowią większość w 
ruchach, w działalności duszpasterskiej" (SN, s. 93). Jednak "nie dano im 
równych szans i praw" (SN, s. 93), mimo że "są najbardziej zaangażowani 
w duszpasterskie dzieło ewangelizacji" (SN, s. 93). Nadal nie są 
"dopuszczani do posług święceń", pozostając "wykluczonymi z 
podejmowania decyzji, zarówno kościelnych, jak i społecznych" (SN, s. 
93). 

 
133. U jego podstaw pozostaje "system, który generuje rosnące nierówności i 

ponownie wytwarza ideologię patriarchalną, co kończy się uciskiem 
kobiet" (SN, s. 93). Zasadniczo kobietom brakuje "większej edukacji, aby 
zmienić paradygmat siebie i swojego wkładu w społeczeństwo i Kościół". 
Gdy tak się dzieje, wychowuje swoich synów i córki w równości 
traktowania, relacji i uczestnictwa w życiu rodziny" (SN, s. 93). 
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4.5.5 Propozycje 
 

134. Wszyscy muszą czuć się wyzwani przez wielkie "wyzwanie, jakim jest 
pełne uczestnictwo kobiet w społeczeństwie i w Kościele" (SN, s. 93). W 
sferze społecznej pilne jest "włączenie kobiet w rozwój ekonomiczny kraju 
i dążenie do równości płci" (SN, s. 94), a także "wzmocnienie praw kobiet 
poprzez tworzenie sieci i pracę zespołową" (SN, s. 94), co wiąże się z 
"szerokim i otwartym rozumieniem realiów rodziny, co pozwala na 
włączenie wszystkich, a zwłaszcza kobiet, w ich jakościowy i ilościowy 
wkład" (SN, s. 94). W tym celu należy "zachęcać i sponsorować szkoły 
przywództwa dla młodzieży i kobiet w polityce i prawach z 
uwzględnieniem podejścia etnicznego, pokoleniowego i klasowego" (SN, 
s. 94), promując "kształtowanie świadomości podmiotów praw, godności i 
doświadczeń, aby dać kobietom sprawiedliwy udział w podejmowaniu 
decyzji w Kościele i w wykonywaniu ich obywatelstwa" (SN, s. 94). Pilne 
jest, aby "w Kościele i w społeczeństwie przyspieszyć działania na rzecz 
uznania zdolności przywódczych kobiet i włączenia ich w swoje życie na 
różnych poziomach instytucjonalnych i decyzyjnych" (SN, s. 94). 

135. W sferze eklezjalnej trzeba zacząć od "promowania protagonizmu 
świeckich, zwłaszcza kobiet, aby zmierzać w kierunku Kościoła 
synodalnego, a mniej patriarchalnego w tych miejscach, gdzie jest on 
jeszcze bardzo obecny" (SN, s. 94). Konieczne jest "włączenie jako osi 
poprzecznej całej pracy duszpasterskiej perspektywy równości płci i pracy 
kobiet w różnych dziedzinach, aby dążyć do większej równości i promocji 
kobiet" (SN, s. 94). Bardzo pomocne byłoby zorganizowanie 
"duszpasterstwa kobiet, którego celem byłoby towarzyszenie różnym 
okrągłym stołom na temat równości płci oraz wzmocnienie projektów 
produkcyjnych i towarzyszenia kobietom chłopskim, afro-
descendentalnym, tubylczym i cygańskim" (SN, s. 94). Oznacza to 
"posiadanie silniejszych wspólnych linii duszpasterskich dla towarzyszenia 
kobietom" (SN, s. 94), przede wszystkim "doceniając bogactwo wizji 
kobiet w podejmowaniu decyzji w życiu duszpasterskim, jako przykład 
włączenia i sprawiedliwości" (SN, s. 94). 

136. Istnieje pilna potrzeba "włączenia kobiet na stanowiska decyzyjne w 
Kościele" (SN, s. 94), a także "wezwania do zmian w prawie kanonicznym i 
strukturze kościelnej 
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Pytania do refleksji: 

• Jakie przejawy patriarchalizmu i machismo należy przezwyciężyć w 

społeczeństwo? 

• Jakie zmiany są potrzebne w Kościele, aby kobiety mogły odgrywać wiodącą 
rolę w ewangelizacji zgodnie z propozycją Aparecidy? 

dla kobiet do podejmowania posług kościelnych" (SN, s. 94). Nadszedł czas, 
aby "poważnie przeformułować i otworzyć się na możliwość posługi 
święceń dla kobiet, w służbie Kościoła ubogich" (SN, s. 94). Zapewnienie im 
formacji teologicznej jest obowiązkiem Kościoła i prawem kobiet w 
Kościele. Ważne jest również, aby "mocniej pracować nad zapobieganiem 
nadużyciom i przemocy, a także oferować profesjonalne towarzyszenie 
maltretowanym kobietom, bez tuszowania spraw, bez osądzania, bez 
izolowania, ale raczej towarzyszyć" (SN, s. 94). 

 
137. Na zakończenie tylko dwie perełki z procesu słuchania: "brak kobiet w 

podejmowaniu decyzji i posługach spowalnia konieczne zmiany w 
Kościele, odnowę jego struktury"; "włączyć kobiety raz na zawsze do 
liturgii, do podejmowania decyzji, do kierowania teologią, czyli do 
zarządzania Kościołem i jego wspólnotami z równymi prawami i 
obowiązkami" (SN, s. 95). 

 
 
 

 

4.6 Klerykalizm, przeszkodą dla Kościoła synodalnego  
 

138. Echo tego, co jest widoczne w słuchaniu, stawia Kościół w obliczu 
koniecznego nawrócenia, przejścia od Kościoła klerykalnego do 
synodalnego, w którym żadna biurokracja, samowystarczalność czy 
nadużywanie władzy nie może przyćmić działania Ducha, który wzywa do 
jedności ze świadomości różnorodności powołań i wspólnej godności, 
której wszyscy jesteśmy nosicielami przez chrzest, ponieważ w chrzcie 
wszyscy otrzymaliśmy Ducha. 

 
139. Papież Franciszek wielokrotnie zachęca nas do przejścia od Kościoła 

klerykalnego do Kościoła synodalnego: "[...] nie sposób wyobrazić sobie 
nawrócenia działania eklezjalnego bez aktywnego udziału wszystkich 
członków Ludu Bożego. 
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Co więcej, za każdym razem, gdy próbowaliśmy wyprzeć, uciszyć, 
zignorować, zredukować Lud Boży do małych elit, budowaliśmy 
wspólnoty, plany, akcenty teologiczne, duchowości i struktury bez korzeni, 
bez pamięci, bez twarzy, bez ciała, krótko mówiąc, bez życia. Przejawia 
się to wyraźnie w niewłaściwym sposobie rozumienia władzy w Kościele - 
tak powszechnym w wielu wspólnotach, w których doszło do seksualnego 
nadużycia władzy i sumienia - jakim jest klerykalizm, postawa, która nie 
tylko niweczy osobowość chrześcijan, ale także ma tendencję do 
pomniejszania i dewaluowania łaski chrztu, którą Duch Święty złożył w 
sercach naszego ludu. Klerykalizm, czy to popierany przez samych księży, 
czy przez świeckich, powoduje rozłam w ciele kościelnym, który przynosi 
korzyści i pomaga utrwalić wiele zła, które dziś potępiamy. Powiedzieć 
"nie" nadużyciom to powiedzieć zdecydowane "nie" wszelkim formom 
klerykalizmu "24. 

 
140. Ściśle związany ze zjawiskiem nadużyć proces słuchania świadczy o 

powszechnym przekonaniu, że klerykalizm stanowi istotną przeszkodę w 
przeżywaniu ewangelicznych form relacji, zgodnych z wolą Bożą, i że jest 
sprzeczny z propozycją Kościoła synodalnego. W tym względzie 
wymieniono kilka czynników: mentalność kleryków i nadużywanie 
władzy, które sprzyjają relacjom wertykalnym, nadużyciom, 
dyskryminacji; fakt, że księża i biskupi nie dzielą się w wystarczającym 
stopniu rozeznaniem i procesami decyzyjnymi ze swoimi wspólnotami; 
potrzeba formacji afektywnej i nowych sposobów relacji. 

 
141. Zauważa się również, że w niektórych kontekstach istnieje 

sklerykalizowany laikat, owoc piramidalnego modelu Kościoła. Sam 
papież Franciszek wielokrotnie podkreślał tę perspektywę: "pokusa 
klerykalizmu, która wyrządza tyle szkód Kościołowi w Ameryce Łacińskiej, 
jest przeszkodą w rozwoju dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej 
sporej części świeckich" 25. 

 
142. Istnieje również pewna zgoda co do tego, że klerykalizm, czasami 

połączony z pewnym elitaryzmem kulturowym, stanowi bardzo istotny 
czynnik, jeśli chodzi o 

 
 

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

25 FRANCISCO. Komunikat wideo z okazji pielgrzymki i spotkania "Matka Boża z Guadalupe, gwiazda nowej 
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Pytania do refleksji: 

"Pokusa klerykalizmu", jak nazywa ją papież Franciszek, stanowi wyzwanie dla 
wszystkich wierzących, aby odnowić nasze zaangażowanie we współodpowiedzialność 
w służbie świadectwa i misji Ewangelii. 

• Jakie byłyby niektóre postawy do skorygowania u świeckich, zakonników i 

kapłanów? 

• Jakie zdrowe praktyki i działania powinien promować Kościół synodalny? 

Na liderach, na różnych poziomach życia Kościoła, spoczywa szczególny 

obowiązek kwestionowania naszych sposobów postępowania, zarówno w naszych 
osobistych postawach, jak i w naszych praktykach instytucjonalnych. 

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

• Przeglądając spostrzeżenia poczynione w procesie słuchania, jakie kroki uważasz, że 
możesz podjąć w procesie słuchania? 

Co możemy zaoferować społecznościom, którym służymy? 

Należy ocenić przyczyny zjawiska wykorzystywania dzieci i jego 
późniejszego tuszowania. Wiele opracowań teologicznych i kanonicznych, a 
także niektóre raporty międzynarodowe, również potwierdzają tę lekturę o 
negatywnym wpływie tych wydarzeń na życie Ludu Bożego. Wydaje się 
konieczne dokonanie przeglądu teologii oraz praktyk duszpasterskich i 
prawnych w Kościele, które sprzyjają tym bolesnym doświadczeniom. 

 
143. Przemiana w sprawowaniu władzy z piramidalnej na synodalną musi być 

podjęta na różnych poziomach życia Kościoła. W ten sposób możliwe 
byłoby otwarte mówienie o tych sprawach jako wspólnota wiary. 
Eklezjologia Ludu Bożego nauczana przez Sobór Watykański II stanowi 
główną podstawę teologiczną dla przeformułowania wszystkich posług 
kościelnych, w tym posługi święceń, w harmonii z tradycją Kościoła i z 
postulatem jej aktualizacji, czyli aggiornamento. Proces słuchania 
wskazuje nam zdecydowanie ten kierunek i wzywa nas do działania, do 
podjęcia konkretnych, widocznych i sprawdzalnych kroków w służbie 
lepszego świadectwa Ewangelii w naszych kontekstach. 
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4.7 Przypadki nadużyć w Kościele: głosy 
wzywające do słuchania i działania 

 
144. W procesie słuchania kilka głosów wyraziło smutek i oburzenie z powodu 

seksualnego nadużycia sumienia i władzy przez niektórych członków 
Kościoła. W tych głosach wyczuwa się oburzenie, złość i ból z powodu 
krzywdy wyrządzonej niewinnym ludziom, zwłaszcza dzieciom i 
młodzieży, krzywdy, która wywołuje w ofiarach głębokie ślady 
zniszczenia i przygnębienia dla życia. 

 
145. Głosy te z całą mocą potwierdzają swoje przerażenie sposobem, w jaki 

niektóre sektory Kościoła, w różnych miejscach, okazały perwersyjną 
obojętność wobec osób dotkniętych tym problemem. Istniała tendencja do 
zwracania większej uwagi na dbanie o prestiż instytucjonalny niż na 
poszukiwanie środków zapobiegania, opieki i zadośćuczynienia za 
cierpienia wyrządzone ofiarom. Zaskakująca jest również powolność w 
uznawaniu błędów i zajmowaniu się niewinnymi, nawet w niektórych 
okolicznościach nie było żadnych sankcji ani procesów dochodzeniowych 
i karnych, które by to uzasadniały. Przy wszystkich podejmowanych dziś 
wysiłkach należy nalegać na przejrzystość, aby zbadać te nadużycia i 
wdrożyć jaśniejszą i skuteczniejszą politykę kompleksowych 
odszkodowań. Wiarygodność Kościoła jako świadka Ewangelii została 
mocno skrytykowana i zakwestionowana za tuszowanie ofiar. Te fakty i 
tuszowanie zrażają wiernych, zwłaszcza młodych ludzi, do procesów w 
Kościele. 

 
146. W procesie słuchania wykryto również niedostateczną formację i 

towarzyszenie kapłanom, zwłaszcza w dojrzałości psycho-afektywnej i w 
implikacjach powołania do życia w celibacie. Potrzebna jest integralna 
formacja, która obejmuje różne dziedziny, takie jak: seksualność, kon- 
cepcja, zarządzanie władzą, ekonomia i przywództwo. 

 
147. Głosy te przyznają ze smutkiem, że praktyki nadużyć są głęboko 

zakorzenione i rozpowszechnione w naszych społeczeństwach, ale 
ostrzegają, że eks- napięcie zła w innych środowiskach nie umniejsza 
szczególnej odpowiedzialności Kościoła katolickiego w niektórych 
okolicznościach. Pośród tej zasmucającej i odczarowującej panoramy 
uwypuklają się także głosy Ludu Bożego. 
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z wyrazami nadziei, ze względu na zapoczątkowane już procesy 
rozpoznania, oczyszczenia, realizacji sprawiedliwości i zadośćuczynienia 
w Kościele powszechnym i w wielu Kościołach partykularnych. W tym 
wszystkim uznaje się, że przed nami jeszcze długa droga. 

 
148. Osoby bezpośrednio dotknięte, ofiary - choć nie wszyscy ocaleni z nadużyć 

i specjaliści uważają to słowo za właściwy sposób ich nazwania ze względu 
na ich ograniczenia - muszą być w centrum zainteresowania całego procesu 
uznania, prawdy i sprawiedliwości. Muszą one brać czynny udział, jako 
priorytet w każdym procesie słuchania i dochodzenia, zadośćuczynienia i 
zapobiegania. Ze względu na swoje traumatyczne doświadczenia 
dostarczają kluczowej wiedzy, która jest niezbędna do zrozumienia tego, 
co się stało oraz do znalezienia sposobów transformacji i rozwiązania. 
Każdy przyjmowany środek, każdy proponowany konkretny krok, każde 
wdrażane rozporządzenie, każda powoływana komisja, każdy 
kontynuowany proces dochodzenia do prawdy i sprawiedliwości musi 
nieuchronnie opierać się na wkładzie i świetle, jakie daje osobisty punkt 
widzenia ofiar. Jeśli w ostatnich czasach zwraca się uwagę przede 
wszystkim na wykorzystywanie nieletnich, w tym znacznej liczby dzieci i 
dorastających chłopców, to należy rozszerzyć nasze spojrzenie na inne 
formy wykorzystywania, w których kobiety często padają ofiarą napaści 
seksualnych, napaści na sumienie lub napaści wynikających z 
nadużywania władzy. 

 
149. Kompleksowa reparacja jest kluczowym działaniem w odpowiedzi na 

wyrządzone szkody. Indywidualne środki zadośćuczynienia (publiczne akty 
uznania, konkretne formy pomocy medycznej i psychologicznej, 
odszkodowanie) są działaniami koniecznymi. Strukturalne środki 
zadośćuczynienia, takie jak publikacja wyroków, zmiany w przepisach 
ułatwiające rozpatrywanie skarg, przejrzystość procesów i szkolenie 
zaangażowanego personelu to niektóre z postulatów kompleksowego 
zadośćuczynienia dla ofiar, rodzin i społeczności. Jest oczywiste, że 
odpowiedzialność za sprawiedliwość w naszych krajach spoczywa przede 
wszystkim na państwach narodowych. Naszym obowiązkiem jako Kościoła 
katolickiego jest współpraca w tych procesach w dobrej wierze, z 
konkretnymi inicjatywami, podejmując decyzje, które są motywowane jedynie 
poszukiwaniem większej prawdy, sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Nie 
możemy czekać, aż opinia publiczna lub środki masowego przekazu 
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wezwą nas do 
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Inicjatywa dla wymaganych przemian musi wyjść od nas samych, od całej 
wspólnoty kościelnej. 

 
150. W ramach działań polityka prewencyjna dla całego Kościoła, starannie 

przemyślana i mądrze stosowana w każdym kontekście, powinna skupić 
się między innymi na trzech ważnych czynnikach: 

 
a. Edukacja, aby wszyscy ludzie w przestrzeniach eklezjalnych byli wykształceni, aby 

wszyscy ludzie w przestrzeniach eklezjalnych byli 
potrafi zidentyfikować niewłaściwe sytuacje. 

b. Sytuacyjne modele prewencji, ponieważ istniejące dowody wskazują, że 
okazja odgrywa ważną rolę w wyborze ofiar. 

c. Monitorowanie i odpowiedzialność, zapewnienie odpowiednich działań 
następczych i przejrzystości wszystkich procedur przyjętych osobiście i 
instytucjonalnie. 

151. Diecezje i zgromadzenia zakonne na naszym kontynencie w różny sposób 
radziły sobie z tymi realiami nadużyć. Dlatego trzeba też dzielić się już 
wykonaną pracą i zdobytą wiedzą w Kościołach, uczyć się od siebie 
nawzajem. Jest to nieco nowa dziedzina pracy, nie tylko dla Kościoła, dla 
której nie ma łatwych i z góry ustalonych recept, która wymaga szerokiego 
dialogu społecznego i braterskiej współpracy kościelnej, aby móc poradzić 
sobie ze złożonością tych sytuacji, które dotykają spraw ludzkich, 
duchowych, prawnych i społecznych. 

 
152. Zwłaszcza od 2000 roku ukazały się międzynarodowe raporty, które 

proponowały refleksje na temat Kościoła, jego sposobów postępowania, 
przekazywanej idei autorytetu, obowiązujących procedur kanonicznych 
itp. w celu wskazania przyczyn tego, co się stało. Z różnych perspektyw i 
nauk - socjologii, psychologii czy psychiatrii, a także z bardziej prawniczego 
punktu widzenia - badano Kościół w różnych aspektach jego życia i 
generowano konieczne działania, takie jak: wybór i formacja kandydatów 
do kapłaństwa; zwyczajne życie księży w ich posłudze duszpasterskiej; 
wyzwanie, jakie stanowi celibat w obecnych warunkach życia; 
ograniczony udział świeckich, a zwłaszcza świeckich kobiet w procesach 
rozeznawania, planowania duszpasterskiego i podejmowania decyzji. 
Zreformować nieadekwatną mentalność, 
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W wielu przypadkach raporty te oferują wiele propozycji, które są zbieżne 
z refleksjami prowadzonymi już w kręgach teologicznych, które 
przewidują konkretne kroki w "odwiecznej reformie" (UR 6) wspólnoty 
kościelnej. Z drugiej strony, w każdym kraju naszego regionu należy 
dokonać odpowiedniego rozeznania co d o  możliwości utworzenia 
niezależnych komisji prawdy i zadośćuczynienia, jak to już miało miejsce 
w kilku miejscach. Ekspercki i zewnętrzny punkt widzenia instytucji 
wydaje się niezastąpiony, a jego przyjęcie wskazuje na powagę i 
przejrzystość, z jaką podejmowane jest zadanie 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 zrobić krok naprzód w tym 
wyzwaniu. W kilku naszych krajach istnieją już inicjatywy 
instytucjonalne, które wskazują drogę naprzód. Pomyślmy na przykład o 
Centrum Ochrony Nieletnich (CEPROME) Papieskiego Uniwersytetu w 
Meksyku, z jego licznymi inicjatywami edukacyjnymi i prewencyjnymi, 
albo, na innym poziomie, o ważnych badaniach multidyscyplinarnych 
opublikowanych w 2020 r. przez Katolicki Uniwersytet Chile: Zrozumieć 
kryzys Kościoła w Chile. W naszych placówkach edukacyjnych i w 
naszych wspólnotach kościelnych muszą się rodzić nowe inicjatywy 
napędzane wrażliwością na ofiary i pasją do sprawiedliwości. 

 
154. W tym samym procesie słuchania zostały sformułowane działania z 

precyzyjnymi, aktualnymi i sprawdzalnymi propozycjami, wezwane do 
nadania kształtu w każdym Kościele lokalnym, w każdym zgromadzeniu 
lub instytucie zakonnym lub świeckim, w każdym ruchu lub wspólnocie 
parafialnej. Na przykład zalecenie określenia protokołów, mechanizmów i 
odpowiednich struktur służących do zgłaszania, dochodzenia roszczeń, a 
przede wszystkim zapobiegania nadużyciom. Podkreślono również 
potrzebę rozwoju duszpasterstw specjalistycznych zajmujących się 
problematyką nadużyć i towarzyszących duszpastersko wspólnotom, w 
których uczestniczyliby wyspecjalizowani świeccy i eksperci z różnych 
dziedzin. W szczególności na precyzyjną i pilną uwagę zasługują liczne 
ograniczenia zidentyfikowane już w obecnych procesach kanonicznych. 
Potrzeba większej szybkości i przejrzystości w 
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Pytania do refleksji: 

W procesie słuchania ludu Bożego ujawniły się trudne doświadczenia nadużyć w 

Kościele w ostatnich latach, które stawiają przed ludem Bożym wielorakie 

zadania. 

• Czy w kontekście kościelnym, w którym żyję, można zidentyfikować konkretne 
działania już podjęte w programach prewencyjnych w różnych przestrzeniach 
kościelnych (parafie, zgromadzenia zakonne, szkoły, seminaria i domy formacyjne, 
grupy itp.) i/lub w inicjatywach integralnego zadośćuczynienia w opiece nad 
ofiarami lub w uznaniu nadużyć? 

• Czy udałoby się ustalić kolejne kroki, jakie powinniśmy podjąć jako wspólnota kościelna? 
aby zająć się różnymi aspektami tej złożonej kwestii? 

Wybór nowych kandydatów do kapłaństwa, kształcenie i jakość 
towarzyszenia kapłanom przez całe ich życie duszpasterskie również 
wymagają konkretnych, systematycznych i sprawdzalnych interwencji. 
Wybór nowych kandydatów do posługi kapłańskiej, formacja i jakość 
towarzyszenia kapłanom przez całe ich życie duszpasterskie również 
wymagają konkretnych, systematycznych i sprawdzalnych interwencji. 
Stolica Apostolska, poprzez swoje odpowiedzialne organy, nasze własne 
Konferencje Biskupów i wiele zgromadzeń zakonnych, opracowała 
kryteria i normy działania, które muszą być dobrze przestudiowane, 
gorliwie stosowane, a nawet jeszcze bardziej udoskonalone. 

 
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 pozytywnym sensie na rzecz 
kultury wzajemnej troski, odpowiedzialnego uczestnictwa wszystkich 
wiernych, promowania bezpiecznych przestrzeni dla wszystkich osób w 
naszych wspólnotach chrześcijańskich. 

 
 

 

 

4.8 Ruch ewangelicki- Zielonoświątkowy 
 

156. W wielu regionach kontynentu - Brazylia, Ameryka Środkowa, kraje 
andyjskie... - czyli w wielu regionach kontynentu, gdzie ruch ewangelicko-
pentekostalny osiągnął już swój wymiar. 
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istotne i znaczące, wyzwanie, na które my jako Kościół katolicki musimy 
zwrócić uwagę, wyczuwając jego "pilność i dramatyzm", poprzez nowe 
podejście misyjne, które jest twórcze, ekumeniczne, integrujące i oparte na 
dialogu, spotkaniu i współpracy w sferze społecznej. Należy zacząć od 
pytania: czego brakuje ludziom, którzy byli częścią naszego Kościoła 
katolickiego i szukają tego w innych kościołach? Zastanawiając się nad 
tym pytaniem, Aparecida stwierdza: "W naszym doświadczeniu 
duszpasterskim szczerzy ludzie, którzy opuszczają nasz Kościół, często 
robią to nie z powodu tego, w co wierzą grupy 'niekatolickie', ale przede 
wszystkim z powodu tego, czym żyją; nie z powodów doktrynalnych, ale z 
powodów doświadczalnych; nie z powodów ściśle dogmatycznych, ale z 
powodów duszpasterskich; nie z powodu problemów teologicznych, ale z 
powodu problemów metodologicznych naszego Kościoła. Oczekują, że 
znajdą odpowiedzi na swoje wątpliwości" (DAp 225). Jest to pytanie, z 
którym musimy się zmierzyć i nie możemy dłużej odkładać nadziei, że 
sprawy się uspokoją i wszystko wróci do poprzedniego stanu. To jest 
złudzenie. 

 
157. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne jest sprzyjającą okazją, by jako 

wspólnota wiernych, w komunii z naszymi duszpasterzami, zadać sobie 
pytanie, jakie są "nowe praktyki duszpasterskie", "nowe drogi edukacyjne i 
katechetyczne", "gesty i działania", "wybory miłosierdzia i sprawiedliwości", 
aby zatrzymać ten odpływ wiernych katolickich w kierunku tych innych 
ruchów religijnych, a jednocześnie, jako Kościół katolicki, stać się 
ponownie "fascynującym i atrakcyjnym". Pewne skromne sugestie mogą, 
na tym poziomie, pomóc nam w refleksji. 

 
158. Musimy uczynić wszystkie nasze wspólnoty lokalne "wspólnotami życia 

relacyjnego", a nie tylko miejscami, w których "praktyki religijne lub kul- 
turalne" pozbawione są żywotności, brakuje w nich uczestnictwa, 
posługują się anachronicznym i odległym językiem. Oznacza to odwiedzanie 
chorych, znajdowanie sposobów wspierania tych, którzy tracą pracę, bycie 
blisko rodzin przeżywających trudności, angażowanie wszystkich w 
najważniejsze decyzje, nie banie się pozwalać ludziom na swobodne 
wyrażanie siebie. Z okazji Adwentu i Wielkiego Postu wysunęliśmy 
hipotezę wizyt domowych, swoistej "misji ludowej", proponując modlitwy 
w kondominiach, które pozwalają spotkać się z ludźmi, a nie czekać, aż 
przyjdą do parafii lub gdzie indziej. 
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159. Jesteśmy powołani, by być "ewangelizatorami z Duchem, którzy modlą się 
i pracują" (EG 262) i którzy swoim życiem głoszą to, czego już 
doświadczyli i wzięli do serca, "radość Ewangelii" (EG 1). Wymaga to 
otwartości i gotowości do odkrywania nowych sposobów ewangelizacji 
poprzez wychodzenie na spotkanie ludzi w bardzo zróżnicowanych 
kontekstach. Wymaga to kreatywności duszpasterskiej, aby inicjować 
nowe sposoby, na przykład: otwieranie naszych kościołów, kaplic, miejsc 
kultu, zwłaszcza w godzinach, w których ludzie nie pracują: wieczorem i w 
południe, organizowanie uroczystych, popularnych i pełnych śpiewu "liturgii 
eucharystycznych", aktywne angażowanie świeckich jako "sług słowa i 
miłości". Nie koncentrujcie kultu wyłącznie na księżach; promujcie więcej 
celebracji Słowa przez diakonów i katechetów. Wdrażaj duszpasterstwa 
świeckich, aby pomnażać ofertę prostszych celebracji, także w domach, na 
placach... Wielu naszych katechetów i duszpasterzy ma wykształcenie 
wyższe niż niektórzy samozwańczy duszpasterze, ale brakuje im odwagi i 
pasji. 

160. Przemyśleć na nowo naszą obecność na obszarach wiejskich lub 
peryferyjnych, zbyt długo ignorowanych lub lekceważonych, nie 
obawiając się, że to właśnie świeccy podejmują inicjatywę, ukazują bliskie 
oblicze bycia chrześcijanami. Trzeba pomagać dzieciom w nauce, 
odwiedzać osoby starsze, być obecnym zarówno w miejscach bólu - 
szpitalach, instytutach - jak i w wielu miejscach cierpienia. Musimy 
sprawić, by ludzie czuli, że gdy tego potrzebują, mogą zwrócić się do 
Kościoła katolickiego. 

 
161. Zaangażować kobiety w szczególny sposób, nie relegując ich do ról 

podrzędnych lub drugorzędnych, pozwalając im swobodnie wyrażać 
"afektywne i macierzyńskie oblicze". 

 
162. Ważna jest również świadomość różnorodności ruchów ewangelicznych, z 

którymi spotykamy się na co dzień. Z niektórymi ważne jest budowanie 
relacji przyjaźni i współpracy w ramach "nowego ekumenizmu", który 
musimy twórczo wymyślić, przezwyciężając uprzedzenia, które prowadzą 
nas jedynie do osądów lub potępienia, a z innymi trzeba się zdystansować. 
Bardzo ważne jest, aby dokonać uważnego "rozeznania" różnorodności, 
jaka istnieje wśród wielu twarzy współczesnego zielonoświątkowca. 
Nawet wśród wyznawców niektórych z nich 

 



Dokument rozeznania wspólnotowego  

Pytania do refleksji: 

• Czego szukają wierni, przystępując do innych niż własne form wyrazu religijnego? 

ofiarujemy w Kościele katolickim? 

• Wielu odchodzi od praktykowania wiary w ogóle, doświadczając stopniowego 
procesu dechrystianizacji i obojętności religijnej. Jakie wyzwania stawia przed 
nami ta rzeczywistość? 

• Co powinniśmy poprawić lub zmienić w naszych społecznościach? 

W przypadku ruchów, wiele z nich "cierpi" z powodu antykatolickiego 
prozelityzmu uprawianego przez niektóre bardziej zradykalizowane 
obrzeża tej wielkiej galaktyki religijnej. 

 
163. Dokument z Aparecidy jasno wyraża pragnienie, wolę i chęć, aby na tym 

"nowym" etapie ewangelizacyjnym "dialog i współpraca ekumeniczna 
były ukierunkowane na nowe formy uczniostwa i misji w komunii" (DAp 

233). 
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W Duchu Świętym, z Maryją z 
Guadalupe, jesteśmy w 
zgromadzeniu 

 



 

164. Niech nas inspiruje i zachęca przykład Maryi, która "umie przemienić 
jaskinię zwierząt w dom Jezusa, mając do dyspozycji kilka ubogich ubrań 
z kołdry i górę czułości" (EG 286). Podobnie jak w objawieniu w 
Guadalupe, Dziewica mówi do nas dzisiaj: "Czyż nie jestem tu, która 
jestem twoją Matką? Nie bój się. Bądźmy otwarci na nowość Ducha! 

 
 

Matko Boża z Guadalupe, nadal otwieraj drogi dla Ducha Świętego 

i między nami urzeczywistnić 
jedność. Niech żadna różnica nie umniejsza miłości. 

Rozpal w nas pasję do Twojego Syna, do 
Jego Królestwa i niech nasze ufne "tak" 

rośnie, jak Twoje, w kontakcie z potrzebą. 
 

Nadal buduje mosty i szepcze nam synodalne symfonie. 

Rozwiń stół i zapraszaj nas codziennie 

na imprezę, na której wino jest dostępne dla wszystkich, 

nikomu nie odmawia się głosu, 
i w którym wszyscy są zaangażowani, a następnie wysyłani, 

jako uczniowie misjonarze. 
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