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PREZENTACJA 
 
 
 
 
 

 
Poprzez ten dokument "W kierunku Kościoła synodalnego wychodzącego na 

peryferie - refleksje i propozycje duszpasterskie Pierwszego Zgromadzenia 

Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów" pragniemy zaoferować znaczący 

wkład w refleksję i drogę wspólnot na naszym kontynencie, mając pewność, że 

"wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami wychodzącymi na zewnątrz". 

Zgromadzenie Eklezjalne opierało się na szerokim procesie wsłuchiwania się w 

wołania Ludu Bożego - świeckich mężczyzn i kobiet, duchownych, osób 

konsekrowanych, biskupów - poprzez różne platformy wirtualne, i zaproponowało 

wdzięczne ponowne odczytanie wydarzenia z Aparecidy (maj 2007), jak również 

projekcję długoterminowego echa duszpasterskiego, starając się, aby bogactwo 

duszpasterskie V Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej było 

coraz bardziej znane, przyjmowane i przyswajane. 

Na przestrzeni dziejów Kościół pielgrzymujący w Ameryce Łacińskiej i na 

Karaibach wykazał się wielką żywotnością i zdolnością do poszukiwania woli 

Bożej z uważnym spojrzeniem na rzeczywistość, w świetle nauki Boskiego 

Mistrza. 

Jest to cała droga, ze swoimi światłami i cieniami, od misjonarzy, którzy bronili 

ludów tubylczych, do czasów obecnych, gdzie zagrożona jest godność ludzi i 

wspólny dom; zawsze, głosząc, że Nasz Pan zwyciężył śmierć i że zjednoczeni 

jesteśmy w stanie przyczynić się do budowy Królestwa. 

Bardzo wcześnie Kościół na tym kontynencie starał się odpowiedzieć na "szybką i 

daleko idącą ewolucję świata oraz na bardzo poważne dla Ameryki Łacińskiej 

niebezpieczeństwo, że ewolucja ta może dokonywać się na marginesie Kościoła, a 

czasem przy jego głuchym sprzeciwie".1 Tak mówił bp Manuel Larraín, jeden z 

założycieli CELAM, w liście do Parlamentu Latynoamerykańskiego. 
 

 
 

1 List biskupa Manuela Larraín, biskupa Talca, Chile, do arcybiskupa Víctora Sanabria, arcybiskupa 

San José, Kostaryka, 19 września 1945 r. 

 



 

Victor Sanabria w 1945 roku, był wówczas częścią koncernu, który starał się 

działać kolegialnie. 

Niepokój monsignora Larraína był tym samym, który papież św. Jan XXIII 

nazwałby później "znakami czasu". A troska o towarzyszenie Ludowi Bożemu 

doprowadziła Kościół do zorganizowania pięciu Konferencji Generalnych 

Episkopatu Ameryki Łacińskiej, od Rio de Janeiro (1955) do Aparecidy (2007), 

przechodząc przez Medellín (1968), Puebla (1979) i Santo Domingo (1992). 

W ciągłości z historią, która poprzedziła Zgromadzenie Eklezjalne, byliśmy 

świadkami wydarzenia bezprecedensowego i oryginalnego, typowego dla stylu 

duszpasterskiego Kościoła w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, otwierającego 

drogę, która się nie zamyka, ale prowadzi nas nowymi ścieżkami, aby 

kontynuować marsz jako pielgrzymujący Lud Boży w historii. 

Pierwszym zamiarem, przed zwołaniem Zgromadzenia, było przeprowadzenie VI 

Konferencji Ogólnej Episkopatu. Jednak proroczo papież Franciszek zaproponował, 

aby ustąpić miejsca procesowi bardziej odpowiadającemu dzisiejszym czasom: 

zorganizować spotkanie eklezjalne i synodalne, w którym cały Lud Boży mógłby 

uczestniczyć i wyrazić swoje zdanie, przyglądając się i rozeznając dogłębnie 

szybką i transcendentną ewolucję Ameryki Łacińskiej i Karaibów w obecnych 

czasach, aby podjąć nowe wyzwania duszpasterskie. 

Kiedy ten proces się rozpoczynał, nie mogliśmy sobie wyobrazić, że Covid 19 

będzie historyczną oprawą dla naszego zgromadzenia. Kontekst pandemii zmusił 

nas do przemyśleń i ponownego przemyślenia więzi społecznych, rodzinnych i 

kościelnych. Marsz Ludu Bożego nie zatrzymał się, potrafiliśmy twórczo 

przezwyciężyć fizyczne oddalenie słuchaniem, dialogiem, komunią, nową 

perspektywą misji. Wspólnoty nie pozostały "z założonymi rękami" w biernym 

oczekiwaniu; przeciwnie, został uruchomiony nowy sposób bycia Kościołem w 

ruchu. 

Platformy cyfrowe i środowiska wirtualne ułatwiły niezwykłe sposoby spotkania i 

słuchania, w których dziesiątki tysięcy wiernych wnosiły wspólnotowo lub osobiście 

swoje obawy dotyczące tożsamości Kościoła i jego misji w dzisiejszym społeczeństwie. 

Podobnie hybrydowa modalność Zgromadzenia, które odbyło się w listopadzie 

2021 r. w Mexico City - twarzą w twarz i wirtualnie - dała możliwość szerszej 

refleksji, zgromadziła różnorodne głosy i zaproponowała wyzwania i kierunki 

duszpasterskie. 

Zgromadzenie Eklezjalne było przeżywane jako "prawdziwe doświadczenie 

synodalności, we wzajemnym słuchaniu i wspólnotowym rozeznawaniu tego, co 

Duch chce powiedzieć swojemu Kościołowi". Z "wieloaspektowej różnorodności" 

uczestnicy 
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Zgromadzenie "zwróciło się ku rzeczywistości doświadczanej przez kontynent, w 

jego bólach i nadziejach "2. 

Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w tym tekście, który teraz przedstawiamy. 

Z pokorą musimy uznać, że oryginalność i bogactwo doświadczenia 

Zgromadzenia Eklezjalnego nie wyrażają się jeszcze w pełni w jego treści, choć 

prawdą jest, że nie jest to dokument rozstrzygający - jak te, które wyszły z 

Konferencji Generalnych Episkopatu Ameryki Łacińskiej - ani też nie jest on 

wynikiem opracowania dokonanego przez grupę teologów; Jest 

usystematyzowaniem tego, co zostało wyrażone w dialogu tych, którzy uczestniczyli 

w prawie stu grupach roboczych, złożonych ze świeckich, świeckich kobiet, 

mężczyzn i kobiet zakonnych, księży, diakonów i biskupów. 

Jest to dokument, który proponuje drogi w sześciu wymiarach: kerygmatycznym i 

misyjnym; profetycznym i formacyjnym; duchowym, liturgicznym i 

sakramentalnym; synodalnym i partycypacyjnym; społeczno-transformacyjnym; 

oraz ekologicznym; obszary, nad którymi zastanawiano się we wspólnocie, które 

bardzo wyraźnie ukazują niepokoje Ludu Bożego w naszym regionie oraz jego 

sugestie i propozycje. 

Ale przede wszystkim jest to początek odnowionego marszu Kościoła, Ludu 

Bożego, który postanowił iść naprzód w sposób synodalny. W tym sensie jest to 

również krok historyczny. 

Kto chciałby dostrzec uczucia i pragnienia Ludu Bożego - świadomego swego 

kapłaństwa chrzcielnego - pielgrzymującego po naszych ziemiach Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów, wyrażone w credendo, znajdzie w tym dokumencie 

bogactwo doświadczeń ewangelizacyjnych rozważanych z wiary, a także ich 

osiągnięcia i bóle, owoce szlachetnego i szczerego pragnienia służenia Bogu w 

osobie naszych braci i sióstr. 

Jego treść jest wyrazem wielorakiego pragnienia Kościoła w drodze, ponieważ 

gromadzi wkład różnych powołań i posług Ludu Bożego, które uczestniczyły jako 

wierni "uczniowie misyjni" w rozeznaniu wyzwań i kierunków duszpasterskich; jest 

więc również wyrazem proroczym. 

Wartości i osiągnięcia Zgromadzenia Eklezjalnego znajdują odzwierciedlenie w 

tym dokumencie; jego granice są również granicami Zgromadzenia, jak wszystko 

inne w Kościele. Jako taki, tekst ten został przyjęty z wielkim uznaniem przez 

Nadzwyczajne Zgromadzenie CELAM, które odbyło się w lipcu 2022 r. 
 

 

 

 

2 CELAM. Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Orędzie do ludu Bożego. Listopad 2021 r. 
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Droga, którą należy podążać, jest proponowana jako "znacząca przestrzeń spotkania i 

otwartości na przemianę struktur kościelnych i społecznych, które pozwalają na 

odnowienie impulsu misyjnego i zbliżenie się do najuboższych i najbardziej 

wykluczonych "3 , wychodząc od tradycji i kultur kontynentu, aby przetłumaczyć 

jedną Ewangelię Chrystusa w stylu latynoamerykańskim i karaibskim, w 

symfonii, w której każdy głos, każdy rejestr, każda tonacja wzbogaca 

doświadczenie bycia uczniem-misjonarzem. 

Owoce tej pracy składamy w czułym sercu Dziewicy z Guadalupe, która 

towarzyszy tej podróży Kościoła na kontynencie. 

 

 

 
Biskup Miguel Cabrejos Vidarte, 

OFM 

Przewodniczący 
 
 
 

Karta. Odilo Pedro Scherer 

Pierwszy Wiceprezes 
Karta. Leopoldo José 

Brenes 

 
 
 

Mons. Rogelio Cabrera López 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
Bp Jorge Eduardo Lozano 

Sekretarz Generalny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Ibidem. 
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WPROWADZENIE OGÓLNE 

Zgromadzenie Eklezjalne, bezprecedensowe doświadczenie  

Przyszedłem, aby mieli życie, i to życie w obfitości. 
(J 10,10). 

 
W tym tkwi podstawowe wyzwanie, przed którym stajemy: 
ukazać zdolność Kościoła do promowania i formowania 
uczniów-misjonarzy, którzy odpowiadają na otrzymane 
powołanie i przekazują wszędzie, z przepełniającej ich 
wdzięczności i radości, dar Bożej miłości. 

spotkanie z Jezusem 
Chrystusem. Nie mamy innego skarbu niż 
ten (DAp 14). 

 
W tym procesie proszę Pana, aby wasze Zgromadzenie było 

wyrazem "przelewania się" twórczej miłości Jego Ducha (...), 
który ożywia Kościół, aby poprzez proces nawrócenia 

pastoralnego stawał się coraz bardziej ewangelizacyjny i 
misyjny. 

(Franciszek, 15 października 2021 r.)4
 

 

 

 

 

 

 

1. Niespotykane doświadczenie, owoc przelewania się Ducha . 

1. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest 

procesem wieloetapowym. Jej punktem kulminacyjnym była faza 

rozeznania i propozycji, która odbyła się osobiście i wirtualnie w 

Meksyku w dniach od 21 do 28 listopada 2021 r. Droga przebyta do tej 

pory jest w naszym Kościele regionalnym doświadczeniem bez precedensu, 
ponieważ jest to 

 

 

4 Franciszek, Orędzie do uczestników Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów (15 października 

2021). Skrót: MP. W rozdziałach dokumenty są cytowane z uporządkowanymi w tabeli skrótami 

oraz z numerem odpowiedniego paragrafu. 
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uczynił to w sposób synodalny. Jest to prawdziwy kamień milowy w 

naszej pielgrzymce duszpasterskiej, proces, który wyznacza przed i po w 

naszej podróży, a także znaczący wkład w Kościół powszechny. 

2. Tak jak II Konferencja, która odbyła się w Medellín w 1968 r., przyjęła 

ducha i nauczanie Soboru Watykańskiego II na naszych ziemiach, tak i to 

Zgromadzenie stało się jednym z pierwszych instytucjonalnych przyjęć 

synodalnej propozycji Ojca Świętego. Jej celem jest "ożywienie 

Aparecidy", konferencji, która potwierdziła odnowę Soboru, oraz 

uczynienie nowego kroku w recepcji Vaticanum II przez magisterium 

papieża Franciszka. Kontekstem stała się pandemia COVID-19 - z jej 

śmiertelnymi skutkami i ograniczeniami normalnego życia - wymuszona 

hiperwirtualność, manifestacja nierówności strukturalnych, asymetryczna 

globalizacja i rosnąca międzykulturowość. 

3. Zgromadzenie to miało szczególną genezę. Kiedy władze Episkopatu 

Ameryki Łacińskiej (CELAM) zwróciły się do Papieża z prośbą o 

zwołanie nowej Konferencji Generalnej Biskupów, ten zaproponował im 

zorganizowanie zgromadzenia z udziałem przedstawicieli całego Ludu 

Bożego. Spotkanie to miało wyrażać zmysł wiary wiernych - sensus fidei 
fidelium - którym Duch Święty namaszcza chrześcijan. 

4. W ten sposób na poziomie kontynentalnym zostaje zainaugurowana 

nowa przestrzeń synodalna, która umieszcza sprawowanie kolegialności 

biskupiej w ramach szerokiej synodalności kościelnej. W oryginalny 

sposób artykułuje ona komunię między wiernymi, biskupami, Kościołami 

lokalnymi, Konferencjami Episkopatów, a wszystkimi z Biskupem 

Kościoła Rzymskiego, który utwierdza w wierze i przewodniczy w 

miłości. 

5. Zgromadzenie sytuuje się na początku procesu synodalnego 2021-2023 

zwołanego przez papieża Franciszka z okazji XVI Zgromadzenia 

Zwyczajnego Synodu Biskupów pod hasłem: O Kościół synodalny: komunia, 
uczestnictwo i misja. Zapowiedzi obu spotkań były niemal równoczesne, 

a procesy przygotowania, konsultacji i słuchania przeplatały się. I tak jak 

cały Kościół jest zwoływany na synod, tak cały Kościół 

latynoamerykański został zwołany na zgromadzenie. 

6. W tym kontekście zaplanowano montaż w toku, oznaczony różnymi etapami, 

które nie zostały jeszcze zakończone. W naszym itinerarium zostały 

nakreślone trzy fazy: etap konsultacji i słuchania jak najbardziej 

otwartego; celebracja Zgromadzenia z przedstawicielami całego 

Kościoła; faza syntezy, 
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opracowanie i usystematyzowanie jej kierunków działania, które będą 

realizowane w przyszłości. Po określeniu celów każdego momentu 

opublikowano Dokument na drogę, kwestionariusz do szerokiego słuchania 

Ludu Bożego, itinerarium duchowe i liturgiczne, które ma towarzyszyć 

procesowi oraz dokument do rozeznania, aby poprowadzić wspólne 

poszukiwania w Zgromadzeniu. Etap ten trwał od stycznia do listopada 

2021 r. i jest kontynuowany obecnie poprzez publikację niniejszych 

refleksji i Propozycji duszpasterskich. 

7. Celem tego tekstu, jak to poniżej wyjaśnimy, jest zebranie, twórcza synteza, 

teologiczne uporządkowanie i duszpasterskie zaplanowanie owoców 

dotychczas przeżytego procesu, począwszy od słuchania. Przedstawiamy 

ją z radością i prostotą, ponieważ wierzymy, że nasz Kościół, pośród 

swoich ograniczeń, przeżywa kairos, nowy czas łaski, którego Bóg nam 

udziela, aby odnowić naszą miłość do Jezusa i nasze pragnienie 

naśladowania Go z większą wiernością. 

 
 

2. Droga wzajemnego słuchania  

8. Podróż rozpoczęła się formalnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu CELAM 

w 2019 r., gdzie otrzymaliśmy pewne wytyczne, które później stały się 

podstawą procesu w kierunku Pierwszego Zgromadzenia, w tym pauzę na 

analizę i rozeznanie misji CELAM. 5 Idąc za tym mandatem i przekonani 

o naszym powołaniu, stawiamy się w postawie słuchania głosu Ducha 

Świętego emanującego ze świętego Ludu Bożego. 

9. W odpowiedzi na sugestię papieża, aby "szukać nowych dróg", 29 lutego 

2020 r. został zainicjowany proces, którego celem jest zorganizowanie 

Zgromadzenia Eklezjalnego pod koniec tego roku. Rozmach Synodu 

Amazońskiego, papieska adhortacja Dear Amazonia oraz doświadczenie 

niedawno utworzonej Konferencji Eklezjalnej Amazonii -CEAMA-, 

przynagliły nas do skupienia się na tkance Kościoła bardziej 

synodalnego. Kilka dni później pandemia uderzyła w cały świat. To nas 

nie zniechęciło. Inicjatywa została przesunięta o rok, na listopad 2021 r., 

z przekonaniem, że to doświadczenie może być proroczym znakiem 

Kościoła żywego i bliskiego swojemu ludowi, który nie schroni się w 

środku kryzysu, ale stanie się obecny, zasieje nadzieję i zbuduje 

przyszłość. 

 

5 CELAM, Dokument dotyczący odnowy i restrukturyzacji CELAM (2 października 2021 r.). Skrót: DDR. 
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10. Jedno pytanie prowadziło rozeznanie: Jakie są nowe wyzwania dla 

naszego Kościoła w świetle V Konferencji z Aparecidy, znaków czasu i 

magisterium papieża Franciszka? Od początku celem było, abyśmy z 

wdzięcznością wspominali to, co wydarzyło się w Aparecidzie, 

kontemplacyjnie patrzyli na rzeczywistość ludów, rozeznawali w sposób 

teologiczny aktualne wyzwania i odnawiali zaangażowanie, aby nasze 

ludy mogły mieć pełne życie w Jezusie Chrystusie, idąc razem w 

kierunku Jubileuszu Guadalupan w 2031 r. i Jubileuszu Odkupienia w 

2033 r. 

11. Powołano komisję merytoryczną, która zdecydowała się na temat: Wszyscy 
jesteśmy uczniami misjonarzami w drodze, i położyła fundamenty pod sporządzenie 

Dokumentu na podróż. 6 Dokument został opracowany na wzór itinerarium 

duchowego, kierowanego metodą widzenia, oceniania i działania. 

Zgromadzenie zostało przedstawione 24 stycznia 2021 r. Papieskie 

przesłanie zachęcało nas do kroczenia drogą z uchem dla ludzi. 

Namawiał nas do słuchania siebie nawzajem i do słuchania krzyku 

naszych najbiedniejszych i najbardziej zapomnianych braci i sióstr. 

Powiedział nam: "to Zgromadzenie musi być z ludem, nie zapominajcie, 

że wszyscy jesteśmy częścią Ludu Bożego... Kościół udziela się przy 

łamaniu chleba, Kościół udziela się ze wszystkimi bez wykluczenia i 

Zgromadzenie Eklezjalne jest tego znakiem; Kościoła bez wykluczenia". 
7 

12. W odpowiedzi na to zaproszenie w okresie od kwietnia do sierpnia 2021 

r. odbył się bezprecedensowy proces partycypacyjny, w którym około 70 

000 osób wzięło formalnie udział w forach indywidualnych, 

społecznościowych i tematycznych. To doświadczenie było 

bezprecedensowe, i choć było ograniczone, starało się mieć szeroki 

zakres i dać miejsce tym, którzy często są wykluczeni ze słuchania. Dla 

wielu satysfakcjonujące było rozeznawanie w sposób wspólnotowy, 

słuchając siebie nawzajem i Ducha Świętego razem. 

13. Etap ten nie ograniczał się do zwykłego zbierania danych, lecz 

kształtował uczestniczące i kontemplacyjne spojrzenie na nasze ludy i 

wspólnoty kościelne - oparte na świetle wiary - które pozwala rozpoznać 

obecność Boga pośród historii. Na jej podstawie napisano obszerną 

Narracyjną Syntezę Słuchu,8 do której dołączono także. 
 
 

6 CELAM, Dokument na podróż. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów (2021). Skrót: DPC. 

7 Franciszek, Orędzie do uczestników Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów (15 października 2021). 

8 CELAM, Dokument Síntesis narrativa. Słuchanie podczas pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego dla Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów. Głosy Ludu Bożego (1 października 2021). Skrót: SN. Cytowanie według numerów 
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stron, a nie akapitów. 
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Trasa duchowa. Jakiś głos przypomniał nam o znaczeniu tej chwili: Jeśli 
chcemy Kościoła, który kroczy w synodalności, musimy nauczyć się słuchać siebie nawzajem. 
By nas wysłuchać, nawet jeśli boli nas to, co się do nas mówi. Bo jeśli się nie otworzymy, 
to Duch Święty nigdy do nas nie wejdzie (Anonim, 2021). 

14. Na podstawie wyrażonych głosów opracowano Dokument do rozeznania 
wspólnotowego9 , w którym zebrano wypowiedzi, sformułowano 

pytania do dialogu i rozeznania, zachęcono do aktywnego uczestnictwa w 

"zgromadzeniu mającym ożywić ducha Aparecidy" (DDC 11-29) i 

zaproszono do bycia "pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, 

otwartymi na niespodzianki Ducha". 10 

 
 

3. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne  

15. Faza spotkania i rozeznania z delegatami Konferencji Episkopatów i gośćmi 

specjalnymi odbyła się w dniach 21-28 listopada 2021 r. Wzięło w nim 

udział 104 przedstawicieli różnych charyzmatów, posług, wieku, sytuacji, 

kultur i regionów, zarówno osobiście, jak i wirtualnie. Było 428 świeckich 

mężczyzn i kobiet (39%), 160 zakonnych mężczyzn i kobiet (15%), 

264 księży i diakonów (24 %), 233 biskupów (21 %), 10 kardynałów (1 

%). Byli tam latynoscy migranci oraz goście z Kościołów Stanów 

Zjednoczonych i Kanady, a także z ludów tubylczych. Oznaczało to 

szerokie zróżnicowanie ludzkie, geograficzne, społeczne, kulturowe i 

eklezjalne. 11
 

16. W niedzielę 21 listopada Zgromadzenie rozpoczęło się celebracją 

Eucharystii w Sanktuarium w Guadalupe. Następnego dnia rozpoczęły 

się obrady w świetle Słowa, a każdy dzień miał swój temat przewodni: 

"Centralność Jezusa Chrystusa i Jego Słowa w naszym działaniu 

duszpasterskim", "Integralne nawrócenie pastoralne i cztery prorocze 

sny", "Kościół w misyjnym wychodźstwie dzięki przelewie Ducha", "Od 

Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów w kierunku 

Synodu Synodalnego" oraz "Świadectwa o synodalności Ludu Bożego". 
 

 

 
 

9 CELAM, Dokument dla rozeznania wspólnotowego w pierwszym Zgromadzeniu Eklezjalnym Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów (2021). Skrót: DDC. 

10 Franciszek, Homilia podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Synodu Biskupów (10 października 2021). 

11 CELAM, Raport podsumowujący pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów, "Todos somos 
discípu- los misioneros en salida", Bogotá, CELAM, 2022. 
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17. Przesłanie, które Biskup Rzymu skierował do uczestników, stało się 

tekstem inspirującym do komunii i refleksji, który odżywa także w 

niniejszym tekście pokongresowym. Przypomniał tam, że dynamizm 

zgromadzeń kościelnych tkwi w procesie słuchania, dialogu i 

rozeznawania. Ponadto modlitwom i pracy towarzyszyło wezwanie 

Aparecidy do bycia uczniami misyjnymi Jezusa Chrystusa. W tych 

dniach dowiedzieliśmy się, że Kościół synodalny jest Kościołem 

pielgrzymującym w wierze, nadziei i miłości. 

18. Uczestnicy poczuli, że mimo granic i odległości idziemy razem uznając 

naszą wielopłaszczyznową różnorodność w komunii, która łączy nas w 

Ciele Chrystusa. Nasze misyjne uczniowskie serca radowały się w 

obecności Pana, gdy dzieliliśmy się słuchaniem Słowa i łamaniem 

Chleba. Program Ducha Świętego, zaplanowany na każdy dzień i każdą 

uroczystość, prowadził nas do przyjęcia rzeczywistości tak, jak ona 

przychodzi, do rozeznania, czego Bóg od nas wymaga i do poszukiwania 

większego daru z siebie z wdzięcznym i hojnym sercem. 

19. Grupy rozeznawania, które były prowadzone wirtualnie poprzez 

platformę cyfrową, podążały ścieżką refleksji zaproszone do przejścia od 

"ja" do "ty" i od "ty" do "my". Każda grupa składała się z członków z 

różnych stanów życia, krajów i w różnym wieku. Podróż rozpoczęła się 

od czasu dzielenia się bólami i nadziejami swoich poszczególnych 

narodów i Kościołów. Kolejnymi krokami było uzgodnienie wyzwań, 

kierunków duszpasterskich i priorytetów. To rozeznanie opierało się na 

głębokiej dyspozycji wewnętrznej naznaczonej wspólną modlitwą, 

poczuciem Kościoła i poszukiwaniem porozumień poruszanych przez 

Ducha. Sformułowane propozycje zostały zebrane przez komisję 

systematyzacyjną, której zadaniem było skategoryzowanie i 

ujednolicenie ich według tematów i podobieństw, dbając o to, by 

wszystkie były w jakiś sposób wyrażone. Po tej pracy członkowie 

Zespołu Refleksyjnego dokonali drugiej rewizji w celu uzupełnienia 

syntezy, a grupa współpracowników zebrała główne wkłady w celu 

opracowania Orędzia do Narodów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

20. Pierwsze oceny wskazały na pozytywne aspekty tego doświadczenia 

synodalnego: szeroki skład i autentyczną reprezentację różnych sektorów 

Ludu Bożego, przejrzystość całego procesu - zwłaszcza przekazywanie 

wyników głosów i wkładu Słuchacza - wysiłek włożony w promowanie 

aktywnego uczestnictwa i rozeznania wspólnotowego w grupach, 

duchowość, która towarzyszyła procesowi, oraz fakt, że grupy mogły 

dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami. 
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wszystkich etapów oraz możliwość połączenia tego doświadczenia z 

procesem synodalnym Kościoła powszechnego. 

21. Wskazano na pewne negatywne aspekty, które nie przyczyniły się do 

pełnego spełnienia oczekiwań: nie udało się zaangażować głosów wielu; 

delegacje z poszczególnych krajów nie mogły skutecznie odzwierciedlać 

szerokości i różnorodności Kościoła; zabrakło staranniejszego 

przygotowania członków zgromadzenia, ponieważ poprzedni Dokument 

nie dotarł na czas; funkcjonowanie platformy technologicznej i pewna 

złożoność organizacji wewnętrznej generowały trudności w pracy grup; 

skład zgromadzenia nie odzwierciedlał proporcji słuchaczy, zwłaszcza 

kobiet i młodzieży; zauważono też pewne przejawy klerykalizmu. 

22. Zgromadzenie miało dwa momenty zamykające. Zwieńczeniem prac było 

odczytanie w sobotę 27 listopada Orędzia do mieszkańców Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów - które podjęliśmy na zakończenie tych Propozycji 

Duszpasterskich - a które było otwartym i aktualnym posłaniem misyjnym, a 

nie ostatecznym wnioskiem. W niedzielę 28 dzieliliśmy się celebracją 

Eucharystii w uroczystość Chrystusa Króla w Bazylice Matki Bożej z 

Guadalupe i poświęceniem Maryi, pierwszej uczennicy misyjnej. 

23. To, czym się podzieliliśmy, pomoże nam w dalszym ciągu kroczyć z 

całym Kościołem drogą Synodu o synodalności, utrwalać to, co zostało 

podjęte w ramach odnowy i restrukturyzacji CELAM, a także wyznaczać 

cele duszpasterskie na dziesięciolecie poprzedzające Jubileusze 2031/33. 

Z tego powodu chcemy nadać silniejszy impuls naszej integralnej misji 

zbawczej i odkryć nowe sposoby wiernego naśladowania Jezusa i 

przekazywania radości Ewangelii. 

 
 

4. Nowy dokument z perspektywą duszpasterską  

24. Celem tego tekstu jest podzielenie się z różnymi członkami Ludu Bożego 

rozeznanymi w Zgromadzeniu szerokimi liniami duszpasterskimi, które 

mają ukierunkować przyszłą akcję ewangelizacyjną. Po drodze 

postanowiono nie tworzyć dokumentu podczas krótkiego czasu 

spotkania, aby móc zebrać zarówno owoce procesu dzielonego w ciągu 

roku, jak i owoce rozeznania przeprowadzonego w komunii, które zostały 

wyrażone w wyzwaniach i kierunkach. 
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25. Autorytet tego tekstu został nadany przez trzy powiązane ze sobą organy 

naszego Kościoła regionalnego. Z jednej strony, na poziomie 

eklezjalnym, ma wartość i moc Zgromadzenia jako całości, które 

rozeznawało ze zmysłem wiary - sensus fidei - i z miłością pasterską 

zatwierdzało jego główne kierunki. Na poziomie instytucjonalnym ma on 

moc tekstu, w którym zebrano wnioski wynikające ze zgromadzenia 

zwołanego i przeprowadzonego przez CELAM, którego prezydencja 

zdecydowała o sposobie jego opracowania. Została ona przeanalizowana, 

uzupełniona i zatwierdzona przez przedstawicieli Konferencji 

Episkopatów zgromadzonych na nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które 

odbyło się w lipcu 2022 r. To odróżnia go od magisterialnych dokumentów 

Konferencji Generalnych Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Na 

płaszczyźnie teologicznej ma wsparcie i fundament Zespołu Refleksji 

Teologicznej, który przez pół roku pracował nad studium i 

przyswojeniem dokumentacji i interwencji, pogłębiając i systematyzując 

jej treść, porządkując i projektując jej ewangelizacyjne propozycje. 

26. Rdzeń tematyczny nowego tekstu streszcza się w jego tytule W kierunku 
Kościoła synodalnego wychodzącego na peryferie. Podejmuje i aktualizuje 

potrójną inspirację: temat Aparecidy - Uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, aby 
nasze narody miały w Nim Życie -; magisterium papieża Franciszka, podjęte w 

dwóch ważnych sformułowaniach: "wszyscy jesteśmy uczniami 

misjonarzami" (EG 120) i "synodalność jest konstytutywnym wymiarem 

Kościoła "12; oraz motto Zgromadzenia: wszyscy jesteśmy uczniami 
misjonarzami idącymi naprzód. Podtytuł wyraża, że główną treścią są 

Propozycje duszpasterskie z Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów. 

27. Mottem naszej refleksji jest werset z Ewangelii według Jana, który został 

użyty w Aparecidzie i wielokrotnie powtarzany podczas procesu 

zgromadzenia: "Przyszedłem, aby miały życie, i to życie w obfitości". 

"Życie" jest pojęciem zbawczym: jest to zbawienie, które daje nam Chrystus 

i ukierunkowuje nas na Jubileusz Odkupienia w roku 2033. Przyjmuje 

ona żywotny charakter kultury naszych narodów, walki o godność ludzi i 

tęsknoty za szczęściem najmłodszych. Wyraża ona nowe, godne, głęboko 

chrześcijańskie i w pełni ludzkie życie, które otrzymuje się przez wiarę: 

"Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu" (1 J 5, 11). 

Odzwierciedla ona witalny przesyt Ducha Świętego, Pana i Życiodawcy, 

oraz pełnię Królestwa Bożego, które jest Królestwem życia dla 

wszystkich. Warto wyjaśnić, że istnieją dwa 
 
 

12 Franciszek, Przemówienie podczas upamiętnienia 50. rocznicy ustanowienia Synodu Biskupów (17 października 

2015): AAS 107 (2015) 1139-1140. Skrót: DCA. 
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znaczenia słowa "przelewać", jedno negatywne, drugie pozytywne. Ten 

pierwszy wskazuje na eksces, który przekracza zasady, łamie granice. 

Produkuje ekscesy godzące w ludzką godność lub wybuchy 

przekraczające sprawiedliwe warunki. Mówimy tu o "przelewie" w 

sensie pozytywnym, jako o obfitości, która przekracza, co wyjaśnimy 

później. 

28. Struktura tekstu odpowiada metodzie widzenia, osądzania, działania, 

zastosowanej w Konstytucji Gaudium et Spes z Vaticanum II i od 

Dokumentów z Medellín w naszym Kościele. W ostatnich latach te trzy 

działania, powiązane ze sobą w sposób cyrkularny, otrzymały nowe 

akcenty dzięki zastosowaniu komplementarnych czasowników: 

kontemplować i słuchać dla widzenia historycznego, oświecać i 

rozeznawać dla osądu teologicznego, ukierunkowywać i pobudzać dla 

działania duszpasterskiego. Z tymi momentami łączymy tutaj trzy 

postawy podkreślone przez papieża Franciszka w Orędziu do 

Zgromadzenia Eklezjalnego: "słuchanie" głosów Ducha na drodze Ludu 

Bożego; "rozeznanie" w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła; twórcze 

"przepełnienie" w nowych drogach duszpasterskich ku przyszłości. Ten 

trójdzielny zarys pozwala na włączenie faktów i słów - nawet tekstów 

pisanych - całego procesu przeżywanego w 2021 roku oraz wymiany 

dokonanej przez Zespół Refleksji Teologicznej w celu opracowania tego 

tekstu. 

29. Podstawowym źródłem tekstu jest Słowo Boże zapisane i przeżywane w 

Ludzie Bożym. Pismo Święte jest cytowane według Biblii Kościoła w 
Ameryce. Podejmowane jest nauczanie magisterium Soboru 

Watykańskiego II i ostatnich papieży. W szczególności podejmowane są 

dokumenty papieża Franciszka oraz dokumenty episkopatu Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów, zwłaszcza dokument rozstrzygający z Aparecidy. 
Przytacza się dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej: Synodalność w 
życiu i misji Kościoła. Jako źródła bezpośrednie przyjmuje się wszystkie 

dokumenty wytworzone w 2021 roku na potrzeby przejazdu 

Zgromadzenia. 

30. Teksty biblijne i magisterialne są cytowane w nawiasach i bez 

odwoływania się d o  przypisów. W celu zintegrowania wielu 

wypowiedzi, dosłowne zdania wypowiedziane i zebrane podczas faz 

Słuchania i Montażu zostały ujęte w cudzysłów i bez podawania nazwisk 

ich autorów. Ta obfitość cytatów, z odniesieniem do skrótów źródeł, 

może być trudna do odczytania, ale jest wyrazem wierności całej 

podróży. Wielu uczestników będzie mogło rozpoznać tu swoje własne 

głosy. Jedyne przypisy, dla wskazania wydaniom ich źródeł, znajdują się 
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w niniejszym Wstępie. Wszystkie dokumenty noszą nazwy wskazane w 

wykazie skrótów. 
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31. Pod względem treści pierwsza część, zatytułowana Znaki czasu, które są 

dla nas wyzwaniem i zachętą, odzwierciedla wsłuchiwanie się w różne głosy i 

spojrzenie na niektóre realia naszych narodów i naszego Kościoła 

regionalnego. Ponieważ tematów jest wiele - i nie da się ich wszystkich 

przeanalizować - a ponadto są one ze sobą powiązane, celem jest tutaj 

usystematyzowanie tego, co zostało doświadczone w taki sposób, aby 

być wiernym temu, co zostało powiedziane i zobaczone, nadając temu 

większą jasność i spójność. Celem nie jest zbieranie danych czy 

analizowanie pytań, ale wsłuchiwanie się w niektóre znaki naszych 

czasów i odkrywanie obecności Boga w historii. Chcemy patrzeć na nie 

oczami wiary (por. DAp 19), aby pozwolić sobie na wyzwanie ze strony 

Pana i rozpoznanie nowych dróg. 

32. Druga część nosi tytuł Kościół synodalny i misyjny w służbie Pełni Życia. 

Oferuje wkład w rozeznanie pierwszej części, poświęconej wyzwaniom, 

oraz w stworzenie podstaw dla trzeciej części, która organizuje kierunki 

działania. Spełnia tę funkcję artykulacyjną poprzez wierną i twórczą 

medytację teologiczno-pastoralną, która przyjmuje szerokie linie podzielane 

na różne sposoby w Zgromadzeniu, od referatów po grupy. Ma na celu 

uporządkowane powiązanie tekstu jako całości; przedstawienie nowości 

Zgromadzenia jako bezprecedensowego wydarzenia synodalnego; 

rozjaśnienie rozeznania Słowem rozważanym w Ludzie Bożym i 

zaproponowanie pewnych ech głosów Ducha w czasie teraźniejszym. Ma 

na celu podzielenie się, w harmonii z tym, co zostało przeżyte i uczczone, 

oświecającymi refleksjami, które łączą tematy synodalności, misji i 

braterstwa we wspólnocie uczniów-misjonarzy, którzy są powołani do 

stałego nawrócenia. 

33. Część trzecia, zatytułowana Creative Overflow in New Paths to be Travelled, ma 

wyraźnie pastoralny charakter. Jego celem jest przedstawienie nowych 

dróg ewangelizacyjnych, które twórczy przelew Ducha Świętego 

inspiruje w naszych Kościołach. Formułuje, opracowuje i systematyzuje 

kierunki duszpasterskie, które wyłoniły się ze wspólnotowego rozeznania 

Zgromadzenia Eklezjalnego. Za punkt wyjścia przyjmuje 231 wyzwań 

opracowanych przez grupy drugiego dnia i włączonych do syntezy 41, z 

których na Zgromadzeniu wybrano 12 priorytetowych. Propozycje te 

zostały uporządkowane według sześciu wymiarów działania 

ewangelizacyjnego: kerygmatycznego i misyjnego; profetycznego i 

formacyjnego; duchowego, liturgicznego i sakramentalnego; 

synodalnego i partycypacyjnego; społeczno-transformacyjnego oraz 

ekologicznego. W każdym z nich przedstawia główne kierunki 

duszpasterskie i wyznacza szerokie kierunki działania. Nie obejmują one 

wszystkich obszarów duszpasterskich, ale podsumowują te, na które 



Wstęp 23 
 

zwróciło uwagę Zgromadzenie. 
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5. Bardziej synodalna przyszłość  

34. Synodalność konstytuuje i wyraża Kościół jako Lud Boży w drodze i 

jako zgromadzenie zwołane w komunii. W tym bezprecedensowym 

doświadczeniu doświadczyliśmy obu aspektów. Pierwsze Zgromadzenie 

jest intensywnym momentem komunii kościelnej w ramach drogi 

synodalnej, która je poprzedziła i która teraz trwa. W nowej fazie procesu, 

którą obecnie przechodzimy - fazie syntezy, recepcji i realizacji jego 

orientacji duszpasterskich - nadal idziemy razem jako Kościół w 

Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. 

35. To, czego doświadczamy, jest konkretnym sposobem realizacji 

synodalności jako komunii misyjnej w historii. W swoim ostatnim 

przesłaniu na spotkanie plenarne Papieskiej Komisji ds. Ameryki 

Łacińskiej Papież powiedział: "Kościół jest 'ludem zgromadzonym na 

mocy jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego' [LG 4]. Dlatego w 

rzeczywistości, którą nazywamy "synodalnością", możemy zlokalizować 

punkt, w którym Trójca Święta w tajemniczy, ale prawdziwy sposób 

zbiega się w historii. Tak więc słowo "synodalność" nie wyznacza mniej 

lub bardziej demokratycznego i znacznie mniej "populistycznego" 

sposobu bycia Kościoła. To są odchylenia. Synodalność nie jest 

organizacyjną modą ani projektem ludzkiego wymyślania Ludu Bożego 

na nowo. Synodalność jest wymiarem dynamicznym, wymiarem 

historycznym komunii kościelnej opartej na komunii trynitarnej, która 

doceniając jednocześnie sensus fidei całego świętego ludu Bożego, 

kolegialność apostolską i jedność z Następcą Piotra, powinna ożywiać 

nawrócenie i reformę Kościoła na każdym poziomie". 13 

36. Nasz Kościół regionalny ma otwarte horyzonty i musi wciąż stawiać 

nowe kroki w procesie, który się nie kończy, ale wciąż postępuje. Na tym 

etapie decentralizacji, zawłaszczania i realizacji kierunków 

duszpasterskich, CELAM nadal towarzyszy Konferencjom Episkopatów i 

innym organom duszpasterskim w organizacji kontynentalnej fazy 

procesu synodalnego, którego celem jest zgromadzenie: "O Kościół 

synodalny: komunia, uczestnictwo, misja". 

37. W Orędziu do narodów Ameryki Łacińskiej i Karaibów Zgromadzenie 

uznało, że Dziewica z Guadalupe towarzyszy z matczyną czułością 
 
 

13 Franciszek, Synodalność i komunia. Videomessage z okazji Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ameryki 
Łacińskiej (24-27.05.2022). 
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podróż naszego Kościoła. Matka Boża z Tepeyac ukazuje nam oblicze i 

spojrzenie swojego Syna, Jezusa, i towarzyszy nam w tej duszpasterskiej 

podróży. Jako oddział prosimy ją, aby pokazała nam, o czym marzy i 

czego chce Bóg dla swojego Kościoła w naszym regionie i przedstawiamy 

jej, jako modlitwę, ofiarę z przebytej drogi. 
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ZNAKI CZASU, KTÓRE SĄ DLA NAS 
WYZWANIEM I ZACHĘTĄ 

 
 

38. Podążanie razem jako uczniowie misyjni Jezusa wymaga od nas 

kontemplacji, słuchania i rozpoznawania obecności i woli Boga w 

rzeczywistości, w której żyjemy. Aby to zrobić, musimy zwracać baczną 

uwagę na znaki czasu i mieć otwarte uszy i serca. W przesłaniu do 

uczestników Zgromadzenia Eklezjalnego papież Franciszek prosił, aby 

słowo "słuchanie", wraz z "dialogiem" i "rozeznaniem", nadało mu 

własny dynamizm. Z tego powodu podczas całego procesu podejmowano 

wielki wysiłek, aby "wsłuchiwać się w głos Boga, aż usłyszymy wraz z 

nim wołanie ludu, i słuchać ludu, aż tchniemy w niego wolę, do której 

Bóg nas wzywa" (EC 6). 

39. W tej części ograniczamy się do przedstawienia tylko kilku 

rzeczywistości, które w szczególny sposób rzucają nam wyzwanie i 

zachęcają do działania. Po wprowadzeniu dotyczącym słuchania i 

rozeznania oraz odczytaniu pandemii COVID-19 jako kamienia 

milowego zmiany epoki, następuje rozwinięcie dwóch sekcji. Pierwszy 

rozdział odnosi się do różnych istotnych aspektów rzeczywistości 

naszych ludów, zgodnie z zarysem Aparecidy (por. DAp 33-100), i 

koncentruje się na niektórych pojawiających się tematach. Drugi 

koncentruje się na przyjrzeniu się pewnym krytycznym aspektom życia 

kościelnego, które zostaną podjęte w kolejnych częściach. W obu rozróżnia 

się światło i cień, znaki śmierci i znaki życia. Dokonuje się to poprzez 

przytaczanie wielu świadectw i głosów z fazy słuchania i Zgromadzenia 

Eklezjalnego. 
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Kilka pytań wstępnych  

40. Proces patrzenia i słuchania, jaki wywołało Zgromadzenie, pozwolił 

wielu sektorom Ludu Bożego w regionie na analizę niektórych realiów 

naszych społeczeństw, na kontemplację różnych aspektów życia Kościoła 

i na odkrycie w codziennym doświadczeniu różnych znaków naszych 

czasów. W poprzednich dokumentach przedstawiono wiele sytuacji, 

które nas trapią, takich jak brak pracy, narastająca przemoc, kryzys w 

edukacji, niepewność co do przyszłości. Ponieważ jest to tak szeroki 

proces z tak wieloma głosami, skupimy się tylko na niektórych istotnych 

znakach. 

41. W tradycji biblijnej słuchanie "jest sposobem spotkania z Bogiem" (DDC 

30). Św. Paweł uczy nas, że "wiara pochodzi ze słuchania" (Rz 10,17). 

Bóg daje nam wiarę, abyśmy przyjęli Jego Słowo i "weszli 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" (SDC 30). Synodalność "czerpie z tej 

tradycji" i potwierdza, że słuchanie jest centralnym i nieodzownym 

elementem "poszukiwania i odnajdywania woli Bożej" (SDC 30), 

zarówno osobiście, jak i jako wspólnota. 

42. Konstytucja duszpasterska Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II 

podkreśla, że obowiązkiem Kościoła - a nie czymś fakultatywnym - jest 

"dogłębne rozeznawanie znaków czasu i interpretowanie ich w świetle 

Ewangelii" (GS 4). Wydarzenie z Aparecidy ściśle połączyło to z 

wezwaniem do przyjęcia postawy stałego nawrócenia pastoralnego (por. 

DAp 2, 29). Znaki te są wyzwaniami dla życia i misji Kościoła. Tutaj 

wybraliśmy tylko te, które są najczęściej wymieniane i komentowane w 

procesie słuchania i które zainspirowały sformułowanie Propozycji 

Pastoralnych przez grupy rozeznające. 

43. Aparecida pokazała, że nasze narody żyją w rzeczywistości naznaczonej 

wielkimi zmianami, które wpływają na nasze życie i mają zasięg 

globalny. W 2015 roku, w obliczu pogarszającej się sytuacji środowiska 

naturalnego, papież Franciszek w encyklice Laudato Si' wezwał 

wszystkich mieszkańców planety do zaangażowania się w troskę o nasz 

wspólny dom. Odbywający się w 2019 roku synod amazoński 

zainspirował nas do otwarcia nowych dróg dla Kościoła i ekologii 

integralnej wynikającej z nawrócenia pastoralnego, kulturowego, 

ekologicznego i synodalnego. Zgromadzenie Eklezjalne kontynuuje tę 

drogę, ale 
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zawiera nowe wyzwania, które w ostatnich latach zostały postawione przed 

ewangelizacyjnym zadaniem Kościoła. 

 

Pandemia, kamień milowy zmieniającej się epoki  

44. Pandemia COVID-19, ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia 

(WHO) 11 marca 2020 r., doprowadziła do wzrostu poziomu ubóstwa 

niespotykanego w ostatnich dziesięcioleciach, co wykazała Komisja 

Gospodarcza Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) w 2021 r. oraz w 

Dokumencie Odnowy CELAM (por. DDR 23-30). Wielu ubogich ludzi 

zaraziło się z powodu niepewności mieszkania i bardzo ograniczonych 

możliwości dbania o siebie. Podkreśliło to braki w systemach zdrowia 

publicznego w krajach naszego regionu, a także fakt, że kobiety 

wykonywały i nadal wykonują większość prac związanych z opieką. 

45. Niektóre głosy uczestników procesu słuchania wyrażają sprzeczną naturę 

sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia i wszystkich jej następstw. Z 

jednej strony "pandemia spowodowała izolację i zgony", "zmieniła 

wszystko i skłoniła nas do przemyślenia wszystkiego". Inni podkreślają 

ból, niepewność, udrękę, utratę obecności, a w szczególności wycofanie 

się z fizycznego uczestnictwa w Eucharystii i w życiu wspólnotowym 

(por. SDC 41). Jak podkreśla kilku, pandemia spowodowała "bardzo 

wiele niedokończonych żałób po osobach, które zmarły, a których 

rodzinom często nie udało się doprowadzić do zamknięcia" (SN s.13). 

46. Z drugiej strony pandemia ujawniła "ogromną zdolność do reinwencji 

społeczności i jednostek, które w skuteczny sposób zareagowały na ten 

nowy kontekst w obliczu potrzeb i nowych warunków działania" (SDC 

44). To "zmieniło rytm naszego życia, pozostawiło w nas świadomość 

troski i odpowiedzialności, na przykład bycia solidarnym z osobami 

słabszymi". Ponadto niektórzy wskazują, że 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). Pandemia jest rzeczywistością przecinającą 

znaki czasu, ponieważ dotyka wszystkich wymiarów istnienia. 
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I. Istotne aspekty rzeczywistości naszych wsi 

Na codzienne życie naszych narodów składa się wiele aspektów, zarówno 

pozytywnych jak i negatywnych. Podczas procesu słuchania podkreślono niektóre 

krytyczne sytuacje rzeczywistości, które szczególnie dotykają mieszkańców 

regionu oraz ich oczekiwania na lepszą przyszłość. 

 
 

1. Sfera społeczno-ekonomiczna: duże nierówności 

47. Dominujący system społeczno-gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i na 

Karaibach spowodował niezliczone ofiary z powodu niesprawiedliwości, 

marginalizacji i wykluczenia społecznego, które uniemożliwiają 

wszystkim dotkniętym nimi osobom dostęp do godnego życia. Wielu 

zostało wyrzuconych z naszych społeczeństw, pozostawionych swojemu 

losowi. Podczas pandemii znacznie wzrosła liczba osób, które z braku 

środków ekonomicznych straciły swoje domy i żyją na ulicach. Model 

gospodarczy uprzywilejowujący rynek nad osobami i rodzinami nie 

opiera się na wartościach i zasadach etycznych, nie akceptuje ich funkcji 

regulacyjnej, nie pozwala na wzmocnienie instytucji społecznych i 

państwowych, które skutecznie monitorują praktyki etyczne. 

48. Nasze społeczeństwa są zdominowane przez system ekonomiczny z 

"logiką efektywności i natychmiastowości" (LS 181), który ma tendencję 

do przekształcania wszystkiego w towar i do priorytetowego traktowania 

maksymalnego zysku bez uwzględniania kosztów ludzkich, społecznych 

i środowiskowych. System ten wytworzył coraz głębsze i niemożliwe do 

pokonania nierówności między niewielkimi grupami ludzi, którzy mają 

władzę wpływania na politykę publiczną, z jednej strony, a resztą 

społeczeństwa pozbawioną podstawowych dóbr i godnych warunków 

życia, z drugiej. W procesie słuchania krytykuje się "kulturę logiki 

rynkowej na niekorzyść gospodarki braterskiej i ekologicznej" (SN s.16). 

49. Jak pokazują badania instytucji międzynarodowych, pandemia jeszcze 

bardziej zwiększyła nierówności. Liczba osób żyjących w skrajnym 

ubóstwie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach wzrosła z 81 do 86 milionów 

w wyniku pogłębiającego się kryzysu społecznego i zdrowotnego, co czyni 

ten region najbardziej zagrożonym na świecie. W swoim raporcie z 2022 

roku ECLAC mówi o prawie 30-letnim niepowodzeniu w walce z 

ubóstwem. 
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Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO) oraz Światowego Programu Żywnościowego (WFP) 

12,7 mln ludzi w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach cierpi z powodu 

głodu, głównie w pięciu krajach Ameryki Środkowej i Karaibów: 

Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua i Haiti. Ten ostatni jest 

krajem, w którym panuje największy kryzys żywnościowy w regionie. 

50. Nierówności osłabiają procesy demokratyczne i społeczne, ponieważ 

niszczą tkankę społeczną i generują przemoc. Nie dotyka on wszystkich 

grup wykluczonych w taki sam sposób: kobiety ubogie, wiejskie i 

rdzenne mają znacznie trudniejsze warunki życia niż ich męscy 

odpowiednicy. Wspólną cechą większości naszych krajów jest 

zinstytucjonalizowana przemoc, ta spowodowana przez przestępczość 

zorganizowaną i ta sprowokowana przez nierówności społeczno-

ekonomiczne. Jak ostrzega raport, bez niezbędnych zmian 

ekonomicznych, które pozwolą przezwyciężyć nierówności, "nastąpi 

pogłębienie przemocy na wszystkich poziomach (rodzinnym, społecznym, 

politycznym, ekonomicznym), która już teraz gwałtownie wzrosła" (SN s. 

17). 

51. Ofiarami tego systemu są najbiedniejsi z biednych, odrzuceni, którzy nie 

mają dostępu do ziemi, mieszkań czy pracy. Często odpowiedzią państw 

na słuszne żądania jest użycie siły publicznej w celu ich stłumienia. W 

niektórych krajach dochodzi do selektywnych zabójstw przywódców 

społeczności i liderów społecznych, niszczenia ich form produkcji, 

militaryzacji dużych terytoriów i nieuzasadnionej kryminalizacji ich 

organizacji społecznych. Dotyczy to zwłaszcza Amazonii i wielu innych 

regionów dotkniętych ekstraktywizmem i zanieczyszczeniem 

środowiska, gdzie "deprecjacji terytorium towarzyszy przelew niewinnej 

krwi i kryminalizacja jego obrońców" (SA DF 67), dewastacja ziemi i jej 

ekosystemów oraz łamanie praw wspólnot i ludów. Ameryka Łacińska 

zajmuje pierwsze miejsce w zabójstwach z powodów ekologicznych. 

52. Jest to znak czasów, że grupy mniejszościowe domagają się uznania ich 

za rozmówców i protagonistów w procesach, które wpływają na ich 

warunki życia i przyszłość. "Ich słowa, nadzieje i obawy powinny być 

najsilniejszym głosem przy każdym stole dialogu" (QAm 26). Domagają 

się centralnego miejsca dla swoich propozycji w kwestii "jak wyobrażają 

sobie dobre życie dla siebie i swoich potomków" (QAm 26). 
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(QAm 26). Dotyczy to nie tylko Amazonii, ale także tak wielu innych 

miejsc marginalizacji i wykluczenia w obszarach miejskich i wiejskich. 

53. Ubodzy narodów i ubogie ludy domagają się godnego życia i nadal będą 

domagać się swojego prawa do uznania ich za podstawowe podmioty 

przemian społecznych i kościelnych. Powierzono im zalążek życia 

uniwersalnego ruchu solidarnościowego, zdolnego do przekształcenia 

historii. Słuchać ich wołania to odważyć się na słuchanie ich mądrości. 

 
 

2. Sfera społeczno-polityczna: kruchość naszych demokracji 

54. Jednym z ważnych obszarów rozwoju narodów jest obszar demokracji, 

który reguluje system współżycia politycznego w większości naszych 

republik. Aparecida uznała "pewien demokratyczny postęp, który 

przejawia się w różnych procesach wyborczych" (DAp 74). Jednak w 

wielu przypadkach władza polityczna jest dziś wykorzystywana w 

sposób autorytarny przez neopopulistyczne reżimy o różnych 

ideologiach, które wykorzystują dyskredytację państwowych instytucji 

publicznych, a  j e d n o c z e ś n i e  poruszają się w obszarze niepokojów 

społecznych. Demokracja w naszych krajach jest określana jako "krucha", 

a w niektórych przypadkach mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem 

demokracji. 

55. Tę rzeczywistość podsyca etyczne zubożenie praktyki politycznej i 

zarządzania. Korupcja jest powszechna na różnych poziomach. Przejawia 

się to w wielkich układach zawieranych za publiczne pieniądze oraz w 

"kupowaniu sumień" przez wykładników władzy politycznej i 

gospodarczej, a w coraz większym stopniu także przez handlarzy 

narkotyków. 

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

instytucji państwowych i rządowych, w połączeniu z faktem, że godność 

ludzka nie wydaje się być priorytetem dla rządów, doprowadził do 

rażących naruszeń praw człowieka. "Niektóre parlamenty lub kongresy 

ustawodawcze uchwalają niesprawiedliwe prawa ponad prawami 

człowieka i wolą ludu" (DAp 79). Skutkuje to "utratą legitymizacji 

instytucji publicznych, przywódców politycznych i wymiaru 

sprawiedliwości, bez pojawienia się wzorcowych przywódców 

demokratycznych, którzy promują kulturę spotkania i poszukiwanie 

dobra wspólnego ponad interesami indywidualnymi" (DDC 67-68). 
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57. Jednym ze znaków nadziei jest jednak "budzące się oburzenie młodych 

ludzi w obliczu korupcji, z dużą zdolnością do mobilizacyjnego 

reagowania". Świadczy to o wysokim poziomie świadomości młodych 

ludzi" (SN s. 162). Innym pozytywnym sygnałem jest powstawanie 

organizacji, ruchów i sieci na rzecz celów społecznych. "W naszej 

Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pojawiają się formy artykulacji i 

poszukiwania 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, przyrodę poprzez integralną ekologię i osiąga "trzy 

R: ziemię, dach i pracę", które papież Franciszek określił jako święte 

prawa (EG 199)" (DDC 72). 

 

 

3. Ekologia: nasz wspólny dom w wielkim niebezpieczeństwie  

58. Biskupi zgromadzeni w Aparecidzie chcieli uświadomić ludziom 

rzeczywistość, że Ameryka Łacińska jest regionem o "jednej z 

największych bioróżnorodności na naszej planecie" (DAp 83). Przyroda 

jest "wolnym dziedzictwem" (DAp 471) i jesteśmy powołani do troski o 

nią z poczuciem wdzięczności i odpowiedzialności. Konferencja w 

Aparecidzie potępiła również fakt, że ziemia została ograbiona, a woda 

traktowana jest jak towar, którym handlują firmy (por. DAp 84). Biskupi 

ostrzegli przed postępującym topnieniem Antarktydy i lodowców w 

różnych częściach świata, w tym w Ameryce Łacińskiej. Ostrzegali przed 

katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych (por. DAp 87) oraz przed 

niepohamowaną eksploatacją zasobów naturalnych, która pozostawia 

"ślad [...] śmierci w całym naszym regionie" (DAp 473). Potępili, że 

"tradycyjne populacje zostały praktycznie wykluczone z decyzji 

dotyczących bogactwa różnorodności biologicznej i przyrody" (DAp 84), 

a najbardziej wrażliwi są najbardziej "zagrożeni przez drapieżny rozwój" 

(DAp 474). 

59. W procesie słuchania wielu uczestników, którzy mieszkają na terenach 

zniszczonych przez duże projekty wydobywcze, komentowało z 

niepokojem, że projekty te rozwijają się w coraz szybszym tempie, często 

bez wcześniejszych i świadomych konsultacji. Jeśli konsultacje mają 

miejsce, w wielu przypadkach ich realizacja nie jest zgodna ze wszystkimi 

procedurami i trybami przewidzianymi przez prawo. 
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60. Ekstraktywizm rozumiany jest jako "niepohamowana tendencja systemu 

gospodarczego do przekształcania dóbr natury w kapitał". Jest to 

działanie polegające na "wydobywaniu" jak największej ilości materiału 

w jak najkrótszym czasie, aby przekształcić go w surowce i nakłady, 

które przemysł wykorzysta, przekształci w produkty [...], które inni 

wprowadzą na rynek, społeczeństwo skonsumuje, a następnie sama natura 

odbierze w postaci zanieczyszczających odpadów "14 Termin ten jest 

szczególnie stosowany w przypadku nielegalnych działań, takich jak 

nieuprawnione pozyskiwanie złota lub drewna z drzew liściastych. 

61. Kilka głosów wskazało na liczne negatywne skutki działalności 

wydobywczej dla ekosystemów i zdrowia ludności. Na forach 

tematycznych stwierdzili, że na ich terenach panuje "stan zagrożenia 

wodnego, a historyczny postulat społeczności o NIE dla megakopalni nie 

jest realizowany" (SN, s. 201). Wiele działań górniczych wywołuje 

"poważne konflikty społeczno-środowiskowe i nieodwracalne skutki dla 

społeczno-środowiskowej różnorodności i otaczających społeczności" 

(SN, s. 201). W obliczu tej sytuacji członkowie wspólnot tubylczych i 

afro-descendentalnych prosili Kościół, by "towarzyszył im na drodze, 

która broni życia ludów tubylczych i potępia nadużycia wobec wspólnego 

domu" (SN s. 67). Niektóre wypowiedzi nalegają, by Kościół "nie 

pozostawał obojętny, bo kto patrzy i nic nie robi, jest współwinny" (SN s. 

67). 

62. Amazonia jest jednym z obszarów najbardziej dotkniętych przez 

ekstraktywizm, który prowadzi do masowego wylesiania i coraz większej 

utraty różnorodności biologicznej. Alarmującym znakiem naszych czasów 

jest to, że z powodu postępującej degradacji ekologicznej kilka obszarów 

tego regionu szybko zbliża się do punktu transformacji bez powrotu, co 

ma katastrofalne skutki dla regionalnego i globalnego klimatu. 

Degradacja gruntów i szkody środowiskowe rosną również w warstwie 

wodonośnej Guarani i w innych miejscach naszego regionu. 

63. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 28 lutego 2022 r. 

ostrzegł, że "zmiany klimatu wywołane przez człowieka powodują 

niebezpieczne i powszechne zakłócenia w przyrodzie i wpływają na życie 

miliardów ludzi na całym świecie". 
 

 

 

14 CELAM, Uczniowie misjonarze, kustosze wspólnego domu, (List pasterski Rady Episkopatu Ameryki 
Łacińskiej, Bogotá, 2018). 
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64. W różnych wypowiedziach w ramach procesu słuchania zwraca się uwagę na 

znaczny wzrost liczby uchodźców i przesiedleńców (por. SN s. 27) 

spowodowany kryzysem klimatycznym, który powoduje ekstremalne 

temperatury, długotrwałe susze, ulewne deszcze i powodzie, huragany i 

potężne cyklony, które występują częściej i są bardzo niszczące. 

Jednocześnie ciągły wzrost liczby wysiedleń, zarówno w obrębie państw, 

jak i pomiędzy nimi, niesie ze sobą ryzyko silnych napięć społecznych w 

miejscach, do których przybywają migranci. Coraz częściej widać, że 

konflikty powstają z powodu rosnącego niedoboru dóbr niezbędnych do 

życia, takich jak czysta woda i żywność. 

 

 

4. Sfera społeczno-kulturowa: wsie, miasteczka, miasta, migranci 

65. Bogactwo kulturowe i różnorodność ludów Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów jest ogromna: społeczności tubylcze, afroamerykańskie, 

metyskie, chłopskie, miejskie i podmiejskie (por. DAp 56). Ale ta 

cudowna mozaika różnorodności została dotknięta przez zmieniające się 

czasy, których najgłębszym poziomem jest kryzys kulturowy. 

Globalizacja ma tendencję do standaryzacji kultury według dominującego 

modelu. Jest to nowa kolonizacja poprzez narzucanie sztucznych modeli, 

lekceważenie lokalnych ekspresji i dążenie do narzucenia jednolitej 

kultury, akcentowanie autoreferencji jednostki, co prowadzi do 

obojętności na drugiego, którego nie potrzebuje i za którego nie czuje się 

odpowiedzialna (por. DAp 46). Rośnie kultura wyrzucania, w której 

człowiek nie jest postrzegany w swojej godności jako dziecko Boże i 

bracia i siostry innych. W Zgromadzeniu Eklezjalnym usłyszano z 

niepokojem: "boli nas obojętność, jaka istnieje wśród ludzi wobec 

bliźnich, nieufność, brak miłości. Wydaje się, że modne jest bycie 

nadętym wobec innych" (SN s. 27). 

66. Od połowy XX wieku nasz region przechodzi proces postępującej 

urbanizacji. Ameryka Łacińska jest najbardziej zurbanizowanym 

obszarem na świecie, w którym mieszka 80 procent ludności świata. 

% ich mieszkańców w miastach. Spośród nich 56 miast ma więcej niż 

milion mieszkańców. W nowych obszarach miejskich i podmiejskich 

nadal wykuwają się powstające kultury z nowymi językami i symboliką 

(por. DAp 510). Jednak pośród złożoności, nierówności, niepokojów i 

cierpień, Bóg jest obecny w ludziach, w ich pulsującym życiu i 

potencjałach miasta. Z wiary możemy stwierdzić, że "Bóg mieszka w 

mieście" (DAp 510). 
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(DAp 514), ale trzeba go szukać i odkrywać jego obecność w różnych 

środowiskach i rzeczywistościach miejskich (por. DPC 27). 

67. Masowa migracja jest coraz bardziej powszechną i bolesną 

rzeczywistością strukturalną. Są one konsekwencją braku pracy, 

uogólnionej przemocy, zaburzeń społecznych, prześladowań 

politycznych, braku przyszłości oraz, jak wspomniano wyżej, degradacji 

środowiska naturalnego. W krajach Karaibów i Ameryki Południowej 

zwiększyły się przepływy migracyjne, pogłębiając wymianę kulturową. 

Dziś dziesięć milionów mieszkańców Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

żyje w kraju, który nie jest miejscem ich urodzenia. Przymusowa migracja 

dotyka milionów ludzi, ale szczególnie tych najbardziej bezbronnych: 

dzieci, nastolatków i osób starszych, którzy są narażeni na choroby i 

ryzyko własnej śmierci. Ponadto handlarze śmiercią czają się w handlu i 

przemycie osób, poddając dzieci różnym formom niewolnictwa oraz 

przemocy seksualnej i przemocy w pracy, lub też pobierając od nich 

organy do przeszczepów. Ta rzeczywistość jest wyzwaniem dla wspólnot 

kościelnych w miejscach wyjazdu, tranzytu i przyjęcia. 

68. Ale jak powiedziała Aparecida, nie możemy pozostać przy pesymistycznym i 

bojowym odczytywaniu zmian kulturowych, przy bezkrytycznej nostalgii, 

że przeszłość była lepsza. Musimy umieć uchwycić świeckie dobre 

nowiny, które są zalążkiem procesów humanizacyjnych i 

ewangelizacyjnych. Znakiem nadziei jest "istnienie osób, które pracują 

nad poszukiwaniem innych dróg kulturowych w kierunku sposobu życia 

zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju" (SN s. 154). Jest wielu 

mężczyzn i kobiet, uczniów Chrystusa, którzy "angażują się w kulturę 

pokoju, z zaangażowaniem w poszanowanie różnorodności rasowej i 

społecznej; działania na rzecz dobra wspólnego, wzywając do integralnej 

ekologii i aktywizując uczestnictwo polityczne" (SN s. 157). 

69. Za pozytywny skutek globalizacji uznaje się to, że "możemy być 

połączeni niemal natychmiast z ludźmi odległymi, dzięki czemu 

chrześcijanie mają okazję być obecni z każdym braterskim i 

humanizującym przesłaniem, które Kościół chce zanieść do domów 

ludzi". Wiara wielu chrześcijan może przekraczać granice i łatwo 

docierać do każdego serca" (SN s. 71). 

70. Kolejnym znakiem nadziei jest większe uznanie dla tego, co osobiste i 

afektywne. "Podstawowa wartość osoby pojawia się [...], (i wyłania się) 

jako. 
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cenić prostotę i uznanie w słabości i małości istnienia, przy wielkich 

możliwościach i potencjałach, których nie można nie doceniać [...], 

afirmację osobistej wolności, a więc konieczności głębokiego 

kwestionowania własnych przekonań i wyborów" (DAp 52-53). 

"Problemem nie jest różnorodność, ale niemożność zebrania wszystkich 

tych znaczeń rzeczywistości w integrujące rozumienie, które pozwala 

nam korzystać z wolności z rozeznaniem i odpowiedzialnością" (DPC 

22). 

71. Nadzieję przynosi również wrażliwość młodych ludzi na problemy 

ekologiczne i społeczne, a także rosnąca świadomość praw kobiet do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Bez seksistowskich 

rozróżnień, dziś widzimy w rodzinach, że mężczyźni uczestniczą w 

rodzicielstwie i cieszą się nim, dzieląc się odpowiedzialnością za 

wychowanie dzieci. 

 
 

5. Sfera religijna: wiara ludów  

72. Aparecida dała do zrozumienia, że nasze tradycje kulturowe nie są już 

przekazywane z pokolenia na pokolenie z taką samą płynnością jak w 

przeszłości. Dotyka to najgłębszego rdzenia każdej kultury, jakim jest 

doświadczenie religijne. Przekaz wiary jest trudny w takich dziedzinach 

jak edukacja, w pięknie wyrazu kulturowego czy w samej rodzinie, która 

była jednym z najważniejszych nośników ewangelizacji (por. DAp 39). 

73. W naszych krajach nastąpiła istotna zmiana w przynależności 

wewnątrzreligijnej. Zgromadzenie Eklezjalne zwróciło uwagę na wzrost 

innych niekatolickich Kościołów chrześcijańskich, głównie 

zielonoświątkowych, które w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 

nazywane są także ewangelicznymi. W ostatnich latach nastąpiło jednak 

istotne zbliżenie między chrześcijanami, którzy zorganizowali się w celu 

obrony praw człowieka, opieki nad populacją migrantów, obrony 

środowiska naturalnego lub walki z wszelkimi formami dyskryminacji. 

"Fakt istnienia wielu kościołów protestanckich daje nam nadzieję na 

możliwość stworzenia nowej struktury opartej na wartości i godności 

osoby ludzkiej" (SN s.123). 

74. Według rocznika statystycznego Kościoła na rok 2020, 48% ludności świata mieszka w 

obu Amerykach. 

katolików na świecie i rośnie w siłę na północy kontynentu. Jest to 

wielkie wyzwanie dla życia i misji Kościoła katolickiego. Na stronie 
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W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 92 % ludności deklaruje się jako 

chrześcijanie, choć rośnie też liczba tych, którzy mówią, że nie wyznają 

żadnej religii. Można powiedzieć, że na razie nie ma zmiany religii, ale 

przemiana w obrębie chrześcijaństwa. 

75. To, co niektórzy określają jako rozpad monopolu katolickiego, który istniał 

przez wieki, jest uderzające, wraz z konsolidacją niekatolickiego bloku 

chrześcijańskiego, który łączy historycznych protestantów, 

zielonoświątkowców i niezależnych, którzy nazywają się ewangelikami. 

Kilku z nich osiągnęło wpływy społeczne i polityczne, organizując nawet 

nowe partie konfesyjne, a ich stanowiska przyciągają także 

konserwatywne sektory katolickie. 

76. Ale choć nasz region pozostaje w dużej mierze chrześcijański, 

Zgromadzenie zauważyło także rosnącą sekularyzację, zwłaszcza wśród 

młodzieży (por. SN s. 21). Z drugiej strony nastąpił ciągły proces 

indywiduacji, który wpływa na przynależność do wspólnoty religijnej, 

zwłaszcza katolicyzmu, motywowany po części afirmacją podmiotowości 

o cechach indywidualistycznych. Niektóre grupy legitymizują pewną 

teologię dobrobytu, opartą na sukcesie i konsumpcji, która jest 

rozpowszechniana przez media i sieci. Traci się z oczu wartość innych, 

wspólnoty, relacji z sacrum, a wnika sekularyzm jako kultura 

wyzbywająca się Boga. Prowadzi to do "sekularyzacji instytucjonalnej", 

w której ludzie wolą odnosić się do Boga na własną rękę, zmniejszając 

praktykę wspólnotową i uczestnictwo w miejscach kultu. O ile trudno jest 

zarejestrować oznaki wiary, o tyle rośnie liczba chrześcijan "mojej drogi" 

czy katolików, a także osób deklarujących brak wyznania, które nie 

spełniają już tradycyjnej roli przekazu wiary. 

77. Jednym ze znaków, które dają nam powód do nadziei, jest trwanie i 

odnawianie wiary chrześcijańskiej oraz pobożności maryjnej wielu 

prostych członków Ludu Bożego, którzy żyją Ewangelią w tkance swojej 

codziennej egzystencji i odnawiają swoje przylgnięcie do Chrystusa w 

Kościele pośród społeczeństwa zglobalizowanego i podzielonego. W 

syntezie narracyjnej zebrano wypowiedzi uznające wiarę i wartości 

ucieleśnione w popularnej katolickiej religijności lub duchowości (por. 

SN ps. 167-170). "W naszych Kościołach i wspólnotach istnieje wiara 

uczyniona popularną pobożnością w miłości Boga oraz nabożeństwem do 

Jezusa, Maryi Dziewicy, św. Józefa i wielu świętych, która podtrzymuje 

codzienne życie nawet pośród sytuacji wielkiego bólu. Jest ona dziełem 

Ducha Świętego i miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem, Jego 

Kościołem i dziełem ewangelizacji" (DDR 42). Ten widok jest położony 
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zgodnie z jedną z najlepszych stron Dokumentu z Aparecidy poświęconą 

pobożności ludowej, która przedstawia ją jako popularną duchowość lub 

mistykę, ożywioną przez Ducha Świętego, inkulturowaną formę 

spotkania z Chrystusem i przekazywania wiary (por. DAp 258-266). 

78. Dla wielu wiernych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach nabożeństwo 

do Maryi jest podstawowym czynnikiem w ich doświadczeniu wiary i 

tożsamości religijnej. Przywołuje się ją jako Matkę Boga, dla którego się 

żyje, oraz Matkę uważną na potrzeby swoich synów i córek. Jest też 

uznawana za pierwszą ewangelizującą uczennicę na tym kontynencie. 

Znamienne jest, że ona, kobieta wiary, ukazała się Juanowi Diego, 

przedstawicielowi ludów tubylczych i ubogich, i przemówiła do niego w 

jego własnym języku. Mała Dziewica z Tepeyac jest znakiem pojednania 

i międzykulturowości, który zachęca nas do nawiązywania nowych 

relacji między jednostkami, wspólnotami i ludami różnych kultur, w 

których uznajemy się wzajemnie za braci i siostry w Chrystusie, 

pomagając sobie nawzajem we wzrastaniu w człowieczeństwie i 

solidarności oraz w trosce o życie, zwłaszcza najsłabszych (por. SDC 4). 

 

 

6. Sfera nowych twarzy główne role 

Zgromadzenie podkreśliło potrzebę uznania i docenienia roli wielu twarzy, 

zwłaszcza młodych ludzi i kobiet, jako agentów zmian w społeczeństwie i w 

Kościele. 

 
a) Twarze młodych ludzi 

79. Na tym nowym etapie historycznym młodzi ludzie mają do odegrania 

ważną rolę w realizacji nowych transformacji społecznych i wiodącą rolę 

w napędzaniu zmian technologicznych na poziomie globalnym. Jednak ta 

rewolucja cyfrowa, która ma wpływ na sposób produkcji, na integrację jako 

pełnoprawny obywatel, na wykuwanie nowych sposobów socjalizacji i 

przekształcania kultury, nie dociera do wszystkich i nie integruje ich w 

równym stopniu. W niektórych przypadkach nie była ona ukierunkowana 

na dalszy rozwój ludzkości jako całości, lecz pozostawała zakotwiczona w 

modelu zdominowanym przez motyw zysku oraz dominację polityczną i 

ekonomiczną. Model ten wiąże się z dynamiką wykluczenia osób i grup, 

które nie są przedmiotem zainteresowania rynku. 

80. Technologie komunikacyjne i sieci społeczne wpływają na myślenie i 

mentalność młodych ludzi, którzy, gdy nie mają dojrzałych kryteriów 

analizy i rozeznania, mogą być manipulowani. 
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i tracą możliwość dochodzenia własnej tożsamości. Jest to współczesny 

sposób kolonizacji, który promuje kulturę indywidualistyczną i 

konsumpcyjną. 

81. Pandemia pogłębiła czynniki ryzyka dla młodych ludzi, stojących w 

bardzo skomplikowanej sytuacji związanej z kryzysem gospodarczym, 

zdrowotnym, pracowniczym i społecznym oraz ograniczeniem możliwości 

dostępu do wielu dóbr. Wzrosło bezrobocie wśród młodzieży, co sprzyjało 

wzrostowi przestępczości nieletnich związanej z gangami, a przede 

wszystkim z handlem narkotykami. Sytuacje wykorzystywania 

seksualnego i/lub psychologicznego, wzrost przemocy domowej i złego 

traktowania kobiet (w tym młodych kobiet i dziewcząt), załamanie 

psychiczne spowodowane zamknięciem, wzrost migracji wewnętrznej i 

międzynarodowej jako jedynej opcji dla młodych ludzi (w tym 

małoletnich bez opieki), wzrost liczby samobójstw, zażywania 

narkotyków i kryzysów duchowych spowodowanych brakiem opieki 

religijnej i duszpasterskiej. 

82. Pandemia pokazała również wyraźniej głębokie luki w edukacji, 

zwłaszcza w przypadku najuboższych populacji dzieci i młodzieży. 

Cierpią z powodu braku dostępu do cyfrowych mediów edukacyjnych, 

które są nowymi narzędziami uczenia się i t o w a r z y s z e n i a  procesom 

edukacyjnym (SN s. 86). 

83. Wielu młodych mężczyzn i kobiet z sektorów zmarginalizowanych cierpi 

z powodu całkowitego lub częściowego wykluczenia z dostępu do pracy i 

edukacji. Najprawdopodobniej losem tej grupy społecznej nadal będzie 

ubóstwo. Godna praca i wysokiej jakości edukacja dla wszystkich bez 

wyjątku to podstawowe prawo, z którego jednak wiele sektorów nie 

korzysta. 

84. Zachęca nas protagonizm młodych ludzi, którzy mimo 

niebezpieczeństwa zarażenia i represji przewodzili masowym 

demonstracjom, domagając się głębokich zmian w decyzjach rządu. 

Wielu z nich bierze na siebie odpowiedzialność w różnych dziedzinach, 

zwłaszcza w polityce, dzięki czemu starają się przekształcać rzeczy od 

wewnątrz, a nie tylko jako bierni widzowie. "Młodzi ludzie odgrywają 

bardzo ważną rolę, ponieważ są agentami zmian [...] Musimy 

interesować się tym, co dzieje się w naszym kraju i na świecie, aby 

zmiany były na dobre i przyczyniały się do lepszego rozwoju" (SN s. 93). 
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b) Twarze kobiet 

85. Nasze społeczeństwa są nadal pod wieloma względami patriarchalne i 

seksistowskie, ze strukturami, które utrzymują kobiety w sytuacji 

niższości i niewidzialności. Stronnicze ideologiczne twierdzenie, że 

kobiety są gorsze od mężczyzn, przez wieki generowało głęboką 

nierówność, która wyraża się we wszystkich sferach. Doprowadziło to 

również do zniekształcenia świadomości historycznej, twierdząc, że 

kobiety nie wniosły nic i nie zasługują na pamięć w swoim przejściu 

przez historię narodów, potwierdzając swoją niewidzialność. 

86. Zgromadzenie Eklezjalne podkreśliło wielki ból, jaki wywołuje przemoc 

wobec kobiet we wszystkich jej przejawach (machismo eklezjalne, 

społeczne i kulturowe, a także kobietobójstwo). Głęboko boli nas 

przemoc domowa, do której często się przyzwyczailiśmy. Aparecida 

przypomniała, że nowe życie, które przynosi nam Chrystus, obejmuje 

wszystkie wymiary naszej egzystencji, także relacje rodzinne (por. DAp 

13). 

87. Rosnący udział kobiet na stanowiskach publicznych i w biznesie, ich 

przywództwo w ruchach społecznych i ich wejście do polityki na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym jest znakiem nadziei. Wiele 

kobiet odegrało wiodącą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z 

pandemią, twórczo i zdecydowanie promując wiele inicjatyw 

prorodzinnych i solidarności z najbardziej zagrożonymi. Rośnie też liczba 

kobiet w środowisku akademickim i naukowym. 

 
c) Twarze rodzin 

88. Rzeczywistość nadal stawia przed rodzinami wyzwanie, aby 

"pozostawały razem i sprzyjały wspólnemu życiu opartemu na szacunku, 

wzajemnej miłości i trosce, słuchaniu i dialogu, a także na czytaniu 

Słowa Bożego i wspólnej modlitwie" (DAp 102). 

89. Podczas pandemii wiele rodzin straciło jednego lub więcej członków 

rodziny, tworząc poczucie osierocenia. Dodatkowo, z powodu 

nałożonych ograniczeń, pozostały w nich wewnętrzne rany wynikające z 

braku możliwości pożegnania się ze zmarłym członkiem rodziny i 

przeżywania żałoby bez stypy. 

90. Z drugiej strony podkreślano, że "nie ma rodzin doskonałych; wszystkie 

mają swoje wady i zalety; rodzina tradycyjna to nic innego jak rodzina, 

która nie jest doskonała". 
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nietradycyjnej rodziny i odwrotnie. Jedni i drudzy potrzebują 

towarzystwa i poczucia, że są częścią integrującego, rozumiejącego i 

tolerancyjnego Kościoła, który przekazuje nadzieję i bezpieczeństwo" 

(SN s. 209). Pozytywnym znakiem jest to, że podejmuje się wysiłek 

duszpasterskiego towarzyszenia rodzinom w ich różnorodnych 

potrzebach, mając świadomość, że wymaga to zespołowej pracy osób 

profesjonalnie przygotowanych w różnych dziedzinach, takich jak 

poradnictwo prawne, opieka psychologiczna czy pomoc duchowa (por. SN s. 

210). 

 
d) Twarze ludności autochtonicznej i afro-descendentów 

91. Piętnaście lat temu Aparecida zauważyła, że "ludy tubylcze i afro-

descendentalne są zagrożone w swojej fizycznej, kulturowej i duchowej 

egzystencji; w swoich sposobach życia; w swojej tożsamości; w swojej 

różnorodności; w swoich terytoriach i projektach" (DAp 90). Sytuacja ta, 

daleka od rozwiązania, uległa pogorszeniu. 

92. W słuchaniu kilka głosów wyrażało głęboki ból osób pochodzenia 

afrykańskiego z powodu "silnych cech rasizmu, wykluczenia i nadużyć w 

naszych społeczeństwach, a nawet braku wrażliwości w Kościele na ich 

rzeczywistość i tożsamość" (SN s. 68). Członkowie wspólnot 

afroamerykańskich mówili, że doświadczają odrzucenia różnorodności 

kulturowej przez inne grupy społeczne lub cierpią z powodu postawy 

wyższościowej innych osób zarówno w środowisku społecznym, jak i 

kościelnym (por. SN s. 68). Sytuacja życiowa wielu młodych mężczyzn i 

kobiet jest bardzo niepokojąca, ponieważ charakteryzuje się różnymi 

rodzajami przemocy, w tym przemocy domowej, oraz dyskryminacją ze 

względu na ich tożsamość etniczną, kulturową, seksualną i ekonomiczną. 

93. Jedną z oznak nadziei jest to, że aby stawić czoła rosnącym zagrożeniom 

dla ich terytoriów i tożsamości, w ostatnich dziesięcioleciach ludy tubylcze i 

afro-deskowe stworzyły własne organizacje, które sprawiają, że ich głos 

jest słyszalny w społeczeństwie, są interlokutorami w kontaktach z 

państwem i mają zbiorową siłę, by osiągać porozumienia w obronie 

swoich praw. 

 

 

II. Najważniejsze informacje o naszym kościele  

Konferencja w Aparecidzie dokonała lektury różnych pozytywnych i 

negatywnych aspektów naszego Kościoła, wskazując na cienie i światła sytuacji 
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(por. DAp. 
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98-100). Proces słuchania wskazał również na wyzwania, bolączki i nadzieje na 

drodze Kościoła Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Niektóre obszary, wspomniane 

już w poprzedniej części z rzeczywistości naszych narodów, są teraz podjęte na 

nowo, ale z perspektywy życia eklezjalnego. Nie obejmują one różnych aspektów 

życia i misji Kościoła, ale są raczej najbardziej istotnymi i powtarzającymi się 

tematami wzajemnego słuchania. 

 
 

1. Kościół Lud Boży: wezwany do przezwyciężenia klerykalizmu  

94. Wołaniem wielu braci i sióstr jest to, że nie czują się aktywną częścią 

wspólnoty uczniów w Kościele. Ponad 50 lat po Soborze Watykańskim II 

nadal bardzo mocno odczuwalne jest rozróżnienie między tymi, którzy 

mogą i znają sprawy Boże, a tymi, którzy po prostu przyjmują i są 

posłuszni. Jedni są podmiotami, a inni biernymi odbiorcami 

ewangelizacji. 

95. Tu słychać głos tych, którzy w drodze do komunii uświadomili sobie, że 

są członkami tego samego Ludu Bożego. Siła pewności wiary w 

fundamentalną równość wszystkich ochrzczonych i różnorodność 

członków Ciała Chrystusa jest okazją do wzajemnego ubogacenia. "Jest 

promyk nadziei, że jest pragnienie, aby Zgromadzenie budowało drogę 

synodalną, jeśli chodzi o włączenie świeckich, i że zaczyna się od 

procesu słuchania. Daje nam nadzieję, że Kościół zatrzymuje się w 

dzisiejszym świecie, by zadać sobie pytanie, jak to robimy" (por. SN s. 

111). 

96. Jednym z najsilniejszych postulatów jest konieczność przezwyciężenia 

klerykalizmu: "pokusy biskupów i kapłanów, którzy interpretują 

otrzymaną posługę jako władzę, którą należy sprawować, a nie jako 

darmową i wielkoduszną służbę, którą należy ofiarować" (CV 98). Ta 

rzeczywistość obejmuje również mężczyzn i kobiety świeckie, którzy 

ukształtowani w środowisku kleryckim, nieświadomie przyjmują formy i 

postawy sprzyjające relacjom podporządkowania. 

97. Istnieje coraz silniejsze pragnienie wzrastania w synodalności, ponieważ 

oznacza to kroczenie razem jako współodpowiedzialni partnerzy w 

przyszłości naszego Kościoła. Mnożą się znaki, które zapraszają osoby 

konsekrowane do autentycznego nawrócenia pastoralnego, które otwiera 

drogi większego uczestnictwa całego Ludu Bożego, począwszy od 

powołania do życia konsekrowanego. 
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aby wziąć odpowiedzialność za życie i misję naszego Kościoła, w 

niestrudzonym dialogu i wspólnotowym rozeznaniu. 

98. Potrzebujemy "nawrócenia na doświadczenie synodalne", które wymaga 

gotowości wszystkich do "wzmocnienia kultury dialogu, wzajemnego 

słuchania, rozeznania duchowego, konsensusu i komunii, aby znaleźć 

przestrzenie i sposoby wspólnego podejmowania decyzji" (SA DF 87). W 

ten sposób będziemy zmierzać "w kierunku Kościoła uczestniczącego i 

współodpowiedzialnego, który z wdzięcznością przyjmuje wkład 

wiernych świeckich, w tym młodzieży i kobiet, wkład osób 

konsekrowanych, grup, stowarzyszeń i ruchów" (CV 206). 

99. Kościół synodalny jest powołany do bycia Kościołem wieloaspektowym, 

prowadzącym dialog z wszelką różnorodnością ludzką i społeczno-

kulturową, w tym z różnorodnością religii, tożsamości i orientacji 

seksualnych. Na przykład członkowie grup LGTBIQ+ wyrazili 

pragnienie, by uznano ich za chrześcijan oddanych swojej wierze i by 

traktowano ich równo, zgodnie z godnością otrzymaną na chrzcie. 

Znakiem naszych czasów jest pragnienie, aby nasz Kościół był przyjazny 

i integrujący. 

 
 

2. Formacja i udział świeckich 

100. Ze względu na swoją "eklezjalną" kondycję Zgromadzenie było 

wyjątkową przestrzenią dla świeckich do autentycznego wyrażenia 

siebie. W procesie słuchania niektórzy z nich złożyli mocne 

oświadczenie: "My, świeccy, stanowimy zdecydowaną większość Ludu 

Bożego. Godność pochodzi z chrztu świętego. Nie mamy powołania 

gorszego od konsekrowanego. Jesteśmy więc podmiotami eklezjalnymi i 

protagonistami misji w podejmowaniu decyzji. Nie możemy zgodzić się 

na to, by uważano nas za współpracowników osób konsekrowanych, 

ponieważ mamy współodpowiedzialność eklezjalną i społeczną, która 

wyraża się w drodze synodalnej. Klerykalizm nie rozumie tych rzeczy i 

jest przeszkodą we wzroście synodalności, ponieważ uniemożliwia nam 

przeżywanie soborowego wezwania do protagonizmu świeckich w 

Kościele i w świecie" (SN s. 182). 

101. Kościół synodalny musi promować udział świeckich w przestrzeniach 

przemian kulturowych, politycznych, społecznych i kościelnych, aby orędzie 

stało się ciałem i zamieszkało w społeczeństwach Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów. Świeccy mężczyźni i kobiety, którzy kierują sektorami 

społeczeństwa i kultury, mającymi zdolność do przekształcania świata od 
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wewnątrz. 
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102. Inkulturacja Ewangelii w wielu społecznościach kontynentu ma wyraźne 

akcenty społeczne i zdecydowaną obronę praw człowieka. Męczennicy 

świeccy muszą być uznani i włączeni jako istotna część historii Kościoła 

latynoamerykańskiego. 

103. W wkładach do procesu słuchania wskazuje się na znaki nadziei, na 

przykład na fakt, że wśród wielu chrześcijan "wzrasta świadomość ich 

powołania do aktywnego udziału w trosce o wspólny dom" (SDC 55). 

Tak samo jak silna rola kobiet z różnych kontekstów etnicznych i 

kulturowych, w szczególności kobiet tubylczych, afro-descendentnych i 

chłopskich, które są zaangażowane w opiekę nad życiem ludzkim i 

przyrodą (por. SN s. 27). 

104. Nie zawsze jednak istnieje przygotowanie do wielu wyzwań, z którymi 

świeccy muszą się zmierzyć w zróżnicowanych przestrzeniach, co 

wymaga solidnej formacji religijnej. Brakuje duszpasterstwa 

specjalistycznego, opartego na specyfice parafii, które wzmacnia 

przygotowanie do uczestnictwa, opieki i przemian społecznych, 

kulturowych i politycznych. 

 
a) Młodzi ludzie na drodze uczniostwa 

105. Młodzi potwierdzili podczas zgromadzenia, że zmiany kulturowe 

zachodzące w naszym społeczeństwie wzywają ich do bycia uważnymi 

na znaki czasu, aby nie stracić sensu Boga, być uczniami misjonarzami i 

dawać życie swoim wspólnotom. Rozwijają inicjatywy, które angażują 

całą społeczność i mają jeszcze wiele do zrobienia. W procesie słuchania 

kilku uczestników podkreślało, że "nie chodzi o wybór między młodzieżą 

a dorosłymi, ale o wspólną pracę, gdzie tradycja i odnowa wchodzą w 

dialog" (SN s. 89). 

106. Istnieje silne zapotrzebowanie ze strony młodych, aby mieli miejsce 

razem z innymi, aby otworzyć drogę do Kościoła synodalnego. Mówią, 

że włączenie i wzmocnienie duszpasterstwa młodzieży ma istotne 

znaczenie dla trwałości Kościoła w przyszłości. Należy ratować przed 

nimi ich szczerą i spontaniczną solidarność, wrażliwość i umiejętność 

radzenia sobie z wielką wprawą w różnych środowiskach, zwłaszcza z 

nowymi technologiami, co jest niezbędne dla nowej ewangelizacji: 

"Wszyscy możemy w jakiś sposób ewangelizować, 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. 86). 
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107. Podczas zgromadzenia młodzi ludzie skarżyli się na brak uznania, jakie 

odczuwają jako protagoniści i agenci transformacji. Z tego powodu 

wielkie znaczenie mają różne specjalistyczne programy duszpasterskie, 

które towarzyszą im w ich osobistych poszukiwaniach oraz w ich 

zaangażowaniu apostolskim, politycznym i społecznym. Są to 

doświadczenia, które zachęcają do przywództwa w procesach kościelnych i 

wspólnotach młodzieżowych, a także strukturyzują integralny proces 

spotkania z Jezusem. 

 
b) Nowe miejsce dla kobiet w Kościele 

108. Zgromadzenie zdecydowanie stwierdziło, że ewangelizacyjna obecność 

kobiet i mężczyzn konsekrowanych i świeckich musi być bardziej 

widoczna i uznana, a ich wkład w historię Kościoła i społeczeństwa musi 

być doceniony. Są tak samo niewidoczne, jak i niezastąpione. 

Przypomniano o ogromnym zróżnicowaniu różnych grup społecznych, 

wiekowych i etnicznych, które stanowią ponad połowę członków 

Kościoła. Stopniowo kobiety osiągnęły, z dużym wysiłkiem, uznanie 

swoich praw obywatelskich i politycznych, upominają się także o swoje 

miejsce w Kościele. Kobiety z ludów tubylczych, Afro-descendants i 

chłopki upodmiotawiają się i dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i 

praktykami w swoich wspólnotach kościelnych. 

109. W Kościele utrzymują się formy dyskryminacji, przeniknięte przez całą 

historię kulturą i systemami społecznymi męskiej dominacji nad 

kobietami, mimo że jest to sprzeczne z przesłaniem i życiem Jezusa. 

Wzywa do "stworzenia skutecznych warunków, aby kobiety mogły 

uczestniczyć w kierowaniu Kościołem jako Ludem Bożym, zajmując 

należne im miejsce". Włączenie kobiet raz na zawsze do liturgii, 

podejmowania decyzji i teologii" (SN s. 95), czy to w nauczaniu, czy w 

formacji, czy w produkcji. Znakiem nadziei jest to, że mamy już 

wykształcone w tej dziedzinie kobiety, które generują teologie o 

kobiecym podejściu, co wzbogaca refleksję Kościoła. 

 
c) Większe wyeksponowanie ludności tubylczej i afro-wyznawców 

110. Zwrócił uwagę na fakt, że ludy tubylcze i osoby pochodzenia afrykańskiego 

nie tylko silniej zaznaczają swoją obecność w społeczeństwie, ale także 

w Kościele: "jest to kairos, aby pogłębić spotkanie Kościoła z tymi 

sektorami ludzkimi, które domagają się pełnego uznania ich praw 

indywidualnych i zbiorowych, aby były uwzględnione w katolickości z 

ich 
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światopogląd, swoje wartości i swoje szczególne tożsamości, aby żyć nową 

eklezjalną Pięćdziesiątnicą" (DAp 91). 

111. W Kościele Ameryki Łacińskiej i Karaibów podjęto ważne kroki, aby 

przyjąć ten kairos. Uważna lektura drogi przebytej od Aparecidy do 

Zgromadzenia pokazuje, że w wielu częściach naszego regionu podjęto 

większe zobowiązanie wobec społeczności tubylczych i afro-

descendentalnych. Jest to fakt, który wspólnoty te doceniają, co wyraża 

się w takim oto komentarzu jednego z ich członków: "Nawet pośród 

trudności, afro pastoralny szuka konkretnych sposobów na poprawę 

warunków życia" wspólnot afro-descendentalnych i jest zaangażowany w 

"walkę o sprawiedliwość" (SN s. 68). 

112. W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć o zaangażowaniu Konfederacji 

Zakonników Ameryki Łacińskiej (CLAR) w przyczynianie się do 

nawrócenia Kościoła, który zdecydowanie stoi po stronie ludów 

tubylczych i afro-descendentów, który idzie z nimi w obronie ich praw i 

terytoriów, w generowaniu głębokiej transformacji kulturowej w 

kierunku dobrego życia dla wszystkich osób i ludów oraz w komunii z 

ziemią. 

113. Podczas przesłuchania podkreślono, że Kościół musi towarzyszyć tym 

ludom, "ale nie narzucać". Do tego "konieczne jest poszanowanie ich 

światopoglądu i różnorodności" (por. SN s. 67). Domagała się też 

równego traktowania i dobitnie stwierdzała: "Nie chcemy, aby Kościół 

patrzył na nas jak na 'biedaków', bo z naszego światopoglądu mamy wiele 

do dania i do zaoferowania. Kościół musi się uczyć i szanować 

różnorodność kulturową, którą mamy" (por. SN s. 67). 

114. Poruszony świadectwami, które usłyszał podczas spotkań z ludami 

tubylczymi, papież zwraca uwagę na niebezpieczeństwo dalszego 

utrzymywania relacji kolonizatorskich. To, co potwierdza w Drodze 
Amazonii, nie dotyczy tylko tego terytorium, ale także relacji ze 

wszystkimi ludami i ich kulturami. Papież Franciszek ostrzega nas, że 

"kolonizacja nie kończy się, ale w wielu miejscach ulega przekształceniu, 

zamaskowaniu, ale nie traci swojej arogancji wobec życia ubogich i 

kruchości środowiska" (QAm 16). 

115. W Kościele musimy jeszcze dokonać dalszego postępu w dekolonizacji 

naszych umysłów i relacji. Autorytatywny głos podczas zgromadzenia 

wyraził, że "potrzeba wiele nawrócenia od nas, biskupów i innych 

przedstawicieli duszpasterstwa, aby dać do 
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te ludy mają swoje miejsce i przezwyciężają marginalizację kościelną. Ze 

smutkiem zauważamy, że wielu duszpasterzy nadal narzuca jednolitość 

kulturową i religijną, nie znając i nie ceniąc różnorodności sposobów, w 

jakich Bóg się objawia". Ojciec Święty nalega na otwarcie się na 

"śmiałość Ducha" (QAm 94) i żywe nawrócenie kulturowe, ponieważ 

"nie byłoby sprawiedliwe wobec logiki wcielenia myśleć o 

chrześcijaństwie monokulturowym i monochordycznym" (QAm 69). 

116. W inkulturacji wiary chrześcijańskiej ważną rolę odgrywają teologie 

rdzenne i afro-descendentalne. Znakiem nadziei jest to, że w ostatnich 

dziesięcioleciach powstały teologie, które są rdzennym wyrazem wiary 

chrześcijańskiej. Opierają się one na zawłaszczaniu i docenianiu zarówno 

doświadczeń, jak i ekspresji religijnej i kulturowej swoich społeczności. 

Przedstawiciele teologii tubylczych i afro-descendentalnych aktywnie 

uczestniczą w dialogach międzyreligijnych i międzykulturowych, 

promują je i wzbogacają wkładem pochodzącym z tradycji ich narodów. 

Mają też wiele do wniesienia w doświadczenie synodalności w naszym 

Kościele. 

 

 

3. Itineraria formacyjne w seminariach i domach zakonnych  

117. Zgromadzenie wyraziło znaczenie zmiany formacji do święceń w celu 

przejścia do Kościoła synodalnego. W niektórych kręgach do dziś 

pokutuje pogląd, który sugeruje, że gdy ochrzczony przystępuje do 

sakramentu święceń, wchodzi w inną sferę, w kategorię wyższą od reszty 

ochrzczonych. O ile w ostatnich dziesięcioleciach dokonał się znaczny 

postęp w rozwoju formacji integralnej - afektywnej, duchowej, 

intelektualnej i pastoralnej - jak wskazuje Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa, o tyle niektórzy wyrażają 

pogląd, że przetrwał typ formacji skoncentrowany wyłącznie na 

programie studiów. Uważają, że nie dokonano wystarczającego postępu 

w integralnych procesach uczniostwa, od spotkania z Jezusem 

Chrystusem do nawrócenia umysłu, serca i woli. 

118. Wiele seminariów i domów formacji zakonnej uznało wkład nauk o 

człowieku i uznało za konieczne ocenę przydatności psychologicznej i 

duchowej kandydatów, którzy do nich wstępują. Istnieje potrzeba 

pogłębienia formacji afektywnej i seksualnej z włączeniem kobiet jako 

nauczycieli i kierowników duchowych, wykluczając wszelką mizoginię i 

machismo. Słaby 
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konfiguracja do życia w celibacie może prowadzić do podwójnych 

zachowań i nadużyć, nie tylko seksualnych, ale także do manipulacji 

sumieniem i despotycznego sprawowania władzy. 

119. Każde powołanie posiada konkretny i charakterystyczny sposób przeżywania 

duchowości, który nadaje głębi i entuzjazmu wykonywaniu swoich zadań. 

Tak więc życie w Duchu nie zamyka nas w wygodnej intymności, ale czyni 

nas ludźmi wielkodusznymi i twórczymi, szczęśliwymi w głoszeniu misji i 

służbie. Czyni nas zaangażowanymi w wymagania rzeczywistości i 

zdolnymi do znalezienia głębokiego sensu w tym wszystkim, do czego 

jesteśmy powołani dla Kościoła i świata. Jak powiedziała w 

Zgromadzeniu jedna z sióstr zakonnych, "znamię własnej tożsamości 

sprawia, że każda osoba jest nosicielem daru, charyzmatu i konkretnego 

stylu, wszystkie niepowtarzalne i różne, i tam zbiegają się różne funkcje i 

posługi jednego powołania kościelnego: pójdź za mną". To w tym 

podążaniu za mną my wszyscy, świeccy, zakonnicy, wyświęceni 

ministrowie, stajemy się jednym". 

 

 

4. Przypadki nadużyć w Kościele: głosy wołające o uwagę i działanie  

120. Jednym ze znaków tych czasów jest pilna potrzeba uznania i 

uwidocznienia cierpienia ofiar różnych nadużyć kościelnych - sumienia, 

władzy i nadużyć seksualnych - wysłuchania ich głosów i 

przezwyciężenia wszelkich form tuszowania. Innym znakiem jest 

akceptacja faktu, że nadużywanie autorytetu i władzy sprzyja relacjom 

wertykalnym, nadużyciom, dyskryminacji. "Przestępstwa nadużyć 

seksualnych obrażają Naszego Pana, powodują fizyczne, psychiczne i 

duchowe szkody dla ofiar oraz szkodzą wspólnocie wiernych". Te słowa 

Ojca Świętego zawarte w liście apostolskim "Wy jesteście światłem 

świata" oddają rozmiar ciężkiej zbrodni nadużyć seksualnych, 

ekonomicznych, duchowych, sumienia i władzy, za które odpowiedzialni 

są różni członkowie Kościoła. 

121. Ze smutkiem uznajemy przed Panem, przed ofiarami i ich rodzinami, 

przed wiernymi i przed całym społeczeństwem ogromne szkody, jakie te 

zachowania przyniosły: zniszczenia ludzkie, religijne i społeczne, erozję 

świętych wartości osoby ludzkiej, utratę wiarygodności w Kościele. 

Wyznajemy grzech, który popełniliśmy współwinnym milczeniem, 

brakiem wiarygodności, którą daliśmy ofiarom, opóźnieniami w 

dochodzeniach, a czasem sposobami tuszowania przestępstw lub 

odwracania odpowiedzialności. 
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122. Nadużycia władzy, nadużycia seksualne i nadużycia sumienia przez 

ministrów Kościoła, konsekrowanych zakonników i agentów 

ewangelizacji oraz nieprzejrzystość, z jaką rozpatrywane są przypadki, 

które miały miejsce, uświadamiają nam, że musimy być bardziej 

transparentni i zawsze działać w zgodzie z prawdą. "Obrazu stada nie 

wolno mylić z Ludem jako prostymi owcami, z którymi Pasterz czyni, co 

chce. Pasterz towarzyszy, czasem koryguje, ale nie jest ani panem, ani 

władcą stada" (SN s.102). 

123. Śledztwa prowadzone często przez osoby spoza świata kościelnego, np. 

związane z mediami, pozwoliły nam dostrzec wielkość uniwersum ofiar. 

Wykroczenia skierowane przeciwko choćby jednemu z dzieci Bożych, 

zwłaszcza najmniejszemu z nich, są wykroczeniami wyrządzonymi 

samemu Panu (por. Mt 25, 31-46). Bardzo poważne jest to, że 

odpowiedzialnymi byli nasi bracia, powołani do towarzyszenia i 

prowadzenia Ludu Bożego. Ze smutkiem wyznajemy, że brak terminowego i 

szczerego przyznania się do winy oraz brak jasnych dochodzeń sprawiły, że 

ciężar stał się cięższy na barkach i sumieniach tych, których obraziliśmy. 

124. Jest znakiem naszych czasów, że ten łańcuch zła zostaje przerwany, gdy 

sprawca w postawie pokutnej uznaje fakty, przyjmuje swoją 

odpowiedzialność, przyznaje się do poważnych skutków wyrządzonych 

świętej osobie ofiar, poddaje się należytemu procesowi prawnemu, a 

przywódcy kościelni i organizacje współpracują z ofiarami i ze 

sprawiedliwością. W procesie słuchania jeden z głosów uczestników 

podsumował: "Każdy znak nawrócenia z powodu kryzysu nadużyć 

seksualnych i zaufania daje nam nadzieję: większa gotowość do denuncjacji 

i współpracy, nowe i bardziej sprawiedliwe uchwały, część duchowieństwa 

uznająca błędy i prosząca o przebaczenie, pokora i znaki 

zadośćuczynienia" (SN s. 102). 

 

 

5. Osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem obecnym w historii 

125. Kto naśladuje Chrystusa, Syna Bożego i doskonałego Człowieka, 

doskonali się w swojej własnej ludzkiej godności (por. GS 41). Pójście za 

nim to nie tylko przyjęcie pewnych zasad czy podporządkowanie się 

pewnym normom. Jest to zmiana osoby, która musi przenikać wszystkie 

wymiary życia i kultury. Musimy uznać, że w nas i w naszych narodach 

nie zawsze dochodziło do spotkania z Jezusem zdolnym do przemiany 

wszystkiego. Na przykład sprzecznością jest posiadanie większości 

należącej do wspólnot katolickich i jednocześnie najwyższy poziom 

nierówności, korupcji i przemocy. 
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126. Zgodnie z Soborem, św. Pawłem VI i poprzednimi Konferencjami, 

Aparecida daje integralną wizję ewangelizacji, co wyjaśnimy w trzeciej 

części. Widzimy jako znak nadziei, że coraz więcej ludzi świeckich, 

mężczyzn i kobiet, wie i czuje się uczniami misyjnymi Jezusa Chrystusa i 

jest skonfigurowanych do życia, przesłania, stylu, przeznaczenia i misji 

Mistrza. Przekazują Jego Życie i żyją w służbie Królestwa Bożego we 

wszystkim, co ono oznacza (por. SDC 44). 

127. Zgromadzenie usłyszało wezwanie do Kościoła wcielonego i służącego; nie 

zakorzenionego we własnej wygodzie, ale wychodzącego na zewnątrz, 

ponieważ wszystko, co ludzkie, musi rozbrzmiewać w sercu uczniów 

Jezusa (por. GS 1). Trzeba wychodzić we wszystkich kierunkach, aby 

nieść radość i nadzieję przez doświadczenie bliskości i czułości Boga 

(por. DAp 548). Jak Mistrz, jesteśmy w służbie życia z opcją 

preferencyjną dla ubogich i wykluczonych. Służyć życiu to piętnować 

obecność zła i głosić Dobrą Nowinę o integralnym wyzwoleniu. 

128. Kryzys wywołany pandemią na wszystkich poziomach wzywa nas do bycia 

"wspólnotą samarytańską, preferującą tych, których Jezus kocha 

najbardziej, wspólnotą, która okazuje niezłomność w podążaniu śladami 

Chrystusa za słabymi. Naszą nadzieję podbudowują odpowiedzi 

biskupów, kapłanów i zaangażowanych świeckich" (SN s. 13). Jako 

wspólnota ewangelizacyjna, słuchanie krzyku ubogich pomaga nam 

skonkretyzować naszą opcję misyjną w nowej perspektywie historycznej. 

Musimy pogłębić ten sposób patrzenia na historię i rzeczywistość od 

ostatniego i ku wszystkim, włączając do naszych planów duszpasterskich i 

projektów społecznych perspektywy, intuicje i wizje najbardziej pokornych, 

aby budować nowe społeczeństwo i nowy Kościół. 

129. Z naszą wizją zwróconą ku horyzontom lat 2031-2033, kiedy to będziemy 

obchodzić 500-lecie wydarzenia w Guadalupan i 2000-lecie Odkupienia, 

potwierdzamy przekonanie, że drogą Kościoła jest człowiek, "droga 

wytyczona przez samego Chrystusa, droga, która prowadzi niezmiennie 

przez tajemnicę Wcielenia i Odkupienia" (RH 14). Jezus Chrystus, który 

przeżywa w sposób w pełni ludzki swoją kondycję Syna Bożego, 

prowadzi nas do przeżywania chrześcijańskiej egzystencji w sposób 

bardziej ludzki, tak jak Bóg ją sobie wymarzył i z miłością nam ją daje. 

Chrystus jest Drogą Boga do człowieka i człowieka do Boga w sercu 

historii. Kościół synodalny i misyjny w służbie pełni Życia. 
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KOŚCIÓŁ SYNODALNY I MISYJNY W 
SŁUŻBIE PEŁNI ŻYCIA 

 

 
130. Ta część zawiera refleksję historyczną, teologiczną, pastoralną i duchową 

nad tematem Zgromadzenia. Służy do artykułowania i oświetlania. 

Oferuje wkład w rozeznawanie wyzwań rzeczywistości, którą widzimy i 

słyszymy, oraz w formułowanie orientacji duszpasterskich. Pragnie 

pogłębić i zaktualizować to pytanie za pomocą wiernej i twórczej 

refleksji, która podejmuje szerokie linie Zgromadzenia i dostarcza 

jasnych refleksji dla misji. 

131. Temat koncentruje się na nowych drogach Kościoła synodalnego, 

dyscyplinarnego i misyjnego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w 

służbie pełni życia naszych narodów. Podejmuje tradycję duszpasterską 

Ameryki Łacińskiej, a przede wszystkim Konferencję z Aparecidy i 

Magisterium papieża Franciszka. Karmią ją źródła wiary, z których 

czerpie Kościół oraz dokumenty procesu synodalnego Zgromadzenia. 

132. Za nasze inspirujące motto przyjmujemy słowa, które Jezus wypowiada o 

swojej Osobie i swojej misji, gdy przedstawia się jako Dobry Pasterz: 

Przyszedłem, aby miały życie, i to życie w obfitości ( J 10,10). To zdanie łączy się z 

hasłem, które towarzyszyło Aparecidzie: "Ja jestem Drogą, Prawdą i 

Życiem" ( J 14,6). W czwartej Ewangelii, kiedy Jezus mówi "Ja", 

odsłania swoją osobistą tajemnicę i ogłasza swoją zbawczą misję. 

Wybrane hasło mówi o "życiu w obfitości" poprzez przepełnienie 

Duchem Chrystusa, Pana i Dawcy życia, który ożywia drogę Kościoła. 

133. Niniejsza refleksja podejmuje przesłanie papieża Franciszka do 

uczestników Zgromadzenia z 15 października 2021 r. Wezwał tam do 

synodalnego słuchania, wspólnotowego rozeznawania i misyjnego 

przelewania. Zaprosił nas do "przepełnienia się twórczą miłością Jego 
Ducha, który przynagla nas, byśmy bez lęku wychodzili na spotkanie świata". 

55 
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innych, i który zachęca Kościół, poprzez proces nawrócenia pastoralnego, do 

stawania się coraz bardziej ewangelizacyjnym i misyjnym" (MP). To 

przepełnienie darem Ducha przechodzi od wewnątrz do przepełnienia 

życia teologicznego, drogi synodalnej i misji ewangelizacyjnej. Kościół 

w drodze, w pielgrzymce ku pełnemu Królestwu, jest misyjny, bo jest 

synodalny i synodalny, bo jest misyjny. 

134. Struktura tej części składa się z dwóch sekcji. Pierwsza, o charakterze 

historyczno-pastoralnym, sytuuje nowość Zgromadzenia Eklezjalnego w 

drodze naszego Kościoła regionalnego i ukazuje jego związek z 

Konferencją w Aparecidzie oraz procesem synodalnym promowanym przez 

papieża Franciszka. Druga część zawiera inspirowane biblijnie treści 

teologiczno-pastoralne z akcentem duchowym. Dotyczy ona Kościoła 

Jezusa jako pielgrzymującego, synodalnego i misyjnego Ludu Bożego, a 

także rozlewu jego misji prowadzonej przez działanie Ducha Świętego, 

pod matczynym spojrzeniem Maryi, w celu promowania życia 

braterskiego między narodami. 

 

 

I. Zgromadzenie Eklezjalne w duchu Aparecida 

135. Ta część jest rozwinięta w czterech punktach. Rozeznaje interpelację, 

którą Bóg kieruje do nas poprzez rzeczywistość, którą żyjemy, widzimy i 

słyszymy, aby odkryć nowe sposoby pełnego życia dla naszych narodów 

(1). Przypomina proces recepcji Soboru Watykańskiego II przez 

Konferencje Generalne biskupów tego regionu i przedstawia nowość 

Konferencji w Aparecidzie (2). Interpretuje i opowiada o obecnym 

momencie Kościoła katolickiego wezwanego przez papieża Franciszka 

do podążania drogą synodalności poprzez jej podmioty, struktury i 

procesy. (3). W tych ramach sytuuje przygotowanie i obchody 

pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego, zebranego w celu 

dziękczynienia, ożywienia i aktualizacji ducha Aparecidy z myślą o 

przyszłości (4). 

 

 

1. Interpelacja Boga w znakach czasu  

136. Jezus wzywa nas do "rozeznawania znaków czasu" (Mt 16,3) i 

"interpretowania tego, co się teraz dzieje" (Łk 12,56). Jak 

wspomnieliśmy wcześniej, Sobór Watykański II przyjął to wezwanie 

jako 



Część II: Kościół synodalny i misyjny w służbie pełni życia 57 
 

praktyka nieodłącznie związana z naśladowaniem Jezusa. Wyrażenie 

"znaki czasu" odnosi się przede wszystkim do głębokich, powszechnych i 

przyspieszających zmian, takich jak w czasie Soboru dążenie do pokoju, 

rosnąca solidarność międzynarodowa, żądanie wolności religijnej, 

tęsknota za jednością wśród chrześcijan (por. GS 4-10). Znaki te 

wyrażają potrzeby i dążenia ludzkości, które są obecne w danej epoce. 

 
a) Praca na rzecz pełnego życia dla naszych narodów 

137. W pierwszej części przedstawiliśmy kilka znaków tego czasu, które 

wpływają na życie naszych narodów. Jesteśmy wezwani do ich 

odczytania i rozeznania w świetle naszej wiary, która stara się odkryć w 

wydarzeniach "prawdziwe znaki obecności lub planu Bożego" (GS 11). 

Rozeznanie ewangeliczne jest interpretacją, która rodzi się w świetle i w 

mocy Ewangelii, Ewangelii żywej i osobistej, którą jest Jezus Chrystus, i z 

darem Ducha Świętego" (PDV 10). Nie traktuje faktu czy sytuacji jako 

zwykłego faktu, który należy odnotować, "i wobec którego można 

pozostać obojętnym lub biernym". W perspektywie wierzącej jest ona 

raczej rozumiana jako "wyzwanie" związane z "wezwaniem", które Bóg 

czyni słyszalnym w danej sytuacji historycznej" (PDV 10). 

138. Rozeznawanie musi być prowadzone z wielką wewnętrzną otwartością na 

Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce. Duch Jezusa działa w 

historii naszego zranionego świata, odnawia oblicze ziemi, przynosi 

nowe życie w sytuacjach śmierci. Duch Święty jest już obecny w świecie, 

początkowo, a na końcu czasów przemieni całe stworzenie, aby mogło 

uczestniczyć w pełni Życia w Bogu. Dzięki działaniu Ducha Świętego 

przyszłość pełnego Życia, którą przyniósł Jezus Chrystus, już nabiera 

kształtu w naszym świecie. Bowiem "Duch Święty, nieskończona więź 

miłości, jest intymnie obecny w sercu wszechświata, ożywiając i 

inspirując nowe drogi" (LS 238). Wierząca i rozeznająca lektura czasów 

dostrzega w pozytywnych faktach, pełnych sensu i człowieczeństwa, 

znaki, które rodzą nadzieję. Dostrzega również, w rzeczywistości 

naznaczonej niesprawiedliwością, podziałami i nieludzkimi odrzutami, 

przemieniający potencjał obecności Boga, który obiecuje i promuje pełne 

życie. 

139. Kościół jest powołany do współpracy z Bogiem, aby generować i 

rozwijać życie w imię Jezusa. Podąża za Chrystusem, który idzie drogą 

człowieka (por. RH 14). Misją Chrystusa, Dobrego Pasterza, jest dawanie 

życia w obfitości. 
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( J 10,10). Nasze Zgromadzenie ożywia propozycję z Aparecidy: przekazać 

"pełne życie dla wszystkich" (DAp 361). Ewangelizacja integralna 

promieniuje "atrakcyjną ofertą godniejszego życia, w Chrystusie, dla 

każdego mężczyzny i kobiety w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach" 

(DAp 361). Wiąże się to z kilkoma dynamizmami ewangelizacyjnymi, w 

tym z dotarciem do ruchów społecznych i kulturowych, aby uczestniczyć 

w poszukiwaniu pełniejszego życia i działaniu na rzecz integralnego 

wyzwolenia (por. DPC 55). Kościół działa na rzecz pełni ludzkiej 

egzystencji, w jej wymiarze osobistym, rodzinnym, duchowym, 

społecznym i kulturowym (por. Daf 13). 

140. W świecie stworzonym dobrze przez Boga, zranionym przez grzech i 

różne zła, odtworzonym przez łaskę Chrystusa, rozeznanie dostrzega 

znaki życia i śmierci, światła i cienie, nadzieje i zagrożenia. O tej 

dwuznacznej rzeczywistości mówi nam przypowieść o pszenicy rosnącej 

wśród kąkolu (por. Mt 13, 24-30). "Wspólne chodzenie, słuchanie tego, 

co Duch mówi do Kościoła, wiąże się [...] z pomocą w rozróżnianiu 

pszenicy, która zawsze rośnie pośród chwastów" (SJ 92). Wymaga to 

wybierania zawsze tego, co najbardziej odpowiada woli Bożej i nowemu 

życiu w Jego Królestwie. Konferencje św. Dominika i Aparecidy 

proponują nam kryterium ewangelicznego rozeznania rzeczywistości 

społecznych, które polega na ocenie, czy sprzyjają one, czy też utrudniają 

bardziej godne życie ludzkie (SD 164-209; DAp 347-430). Podobnie 

trzeba rozeznać, czy coś umożliwia, promuje i wzmacnia życie w 

naszych narodach i dla nich, czy też zagraża mu, szkodzi lub je niszczy. 

141. Bóg stawia nam wyzwania w znakach zniszczonego życia i zerwanych 

relacji, obojętności na cierpienie naszych braci i sióstr, przemocy w 

relacjach z innymi i z ziemią, w sytuacjach, w których nie ma 

człowieczeństwa, miłości i solidarności. W naszej teraźniejszości dwie 

ściśle powiązane ze sobą rzeczywistości wyróżniają się swoim 

znaczeniem i wpływem: pandemia AIDS-19, która wyznacza epokowy 

kamień milowy transformacji, oraz zmiany klimatyczne, ten ostry 

ekologiczny stan wyjątkowy, który zagraża podstawom naszego 

wspólnego domu i życia na ziemi. Wiele niepokojących i wymagających 

znaków w naszym dzisiejszym świecie jest obecnych i skondensowanych 

w tych dwóch procesach. 

142. Burza pandemii zdemaskowała "naszą wrażliwość" i obnażyła "te 

fałszywe i zbędne zabezpieczenia, z którymi budowaliśmy nasze 

programy, nasze projekty, rutyny i priorytety". Jak podkreślił papież 

Franciszek w "Nadzwyczajnej chwili 
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Nie zatrzymaliśmy się na Bożych wezwaniach, "nie obudziliśmy się na 

wojny i niesprawiedliwości świata, nie wysłuchaliśmy krzyku ubogich i 

naszej ciężko chorej planety". Trwaliśmy niewzruszeni, myśląc, by 

pozostać wiecznie zdrowymi w chorym świecie". Poprzez te znaki Bóg 

stawia nam pytania i wzywa do uświadomienia sobie, że nasza "ludzka 

egzystencja opiera się na trzech ściśle powiązanych ze sobą 

podstawowych relacjach: relacji z Bogiem, z bliźnim i z ziemią" (LS 66). 

Bóg powierzył nam "siostrę matkę ziemię" - jak nazywa ją św. 

Franciszek z Asyżu - abyśmy troszczyli się o nią z odpowiedzialną 

miłością i uprawiali ją z mądrym szacunkiem, aby była mieszkaniem dla 

wszystkich ludów i dla wielkiej różnorodności istot żywych. 

143. "Bóg, który miłuje wszystko, co ma życie" (Wis 11, 26), zachęca nas, 

byśmy zabiegali o godne życie dla wszystkich, troszcząc się o wspólne 

dobra ziemi, które są nam potrzebne do życia i współżycia. Jest to postulat 

sprawiedliwości społecznej, środowiskowej, klimatycznej i 

międzypokoleniowej. Najbardziej narażone osoby i grupy, które w 

najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmian klimatu, są najbardziej 

dotknięte kryzysem ekologicznym, zdrowotnym i gospodarczym. Papież 

Franciszek przypomina nam, że "nie ma dwóch oddzielnych kryzysów, 

jednego środowiskowego i jednego społecznego, ale jeden, złożony 

kryzys społeczno-środowiskowy" (LS 139). Miłość do Boga wyraża się 

w miłości bliźniego i trosce o ziemię. Duch Święty przynagla nas do 

wprowadzania przemian niezbędnych do tego, aby nasze narody żyły 

pełnią życia. 

 
b) Wspieranie ciągłego nawrócenia pastoralnego Kościoła 

144. Bóg stawia nam wyzwania i zachęca, poprzez znaki czasu, do podążania 

drogą nawrócenia Kościoła, która jest odnową i reformą. Duch Boży 

wzywa nas na "drogę nawrócenia pastoralnego i misyjnego" (EG 25). Jest 

to zmiana osobista, wspólnotowa, instytucjonalna i duszpasterska całego 

Kościoła i wszystkich w Kościele. Zgromadzenie Eklezjalne zamierza 

podjąć to odważne wyzwanie zapoczątkowane przez św. Dominika, 

odnowione przez Aparecidę i potwierdzone przez papieża Franciszka. 

"Duszpasterskie nawrócenie naszych wspólnot domaga się, abyśmy wyszli 

poza duszpasterstwo polegające na zwykłej konserwacji w kierunku 

duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego" (DAp 370). 

145. Św. Dominik dał perspektywę i wskazania dla tej duszpasterskiej 

przemiany: "Takie nawrócenie musi być zgodne z Soborem. Obejmuje 

wszystko i wszystkich: w sumieniu, w praktyce osobistej i wspólnotowej, 
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w relacjach równości i autorytetu; ze strukturami i dynamizmami, dzięki 

którym Kościół coraz wyraźniej uobecnia się jako skuteczny znak, 

sakrament powszechnego zbawienia" (SD 30). Konwersja przewiduje 

zmiany w czterech obszarach. 

146. Nawrócenie na poziomie sumienia wspólnoty kościelnej. Bycie zgodnym 

z duchem i literą Soboru Watykańskiego II oznacza podjęcie jego 

eklezjologii Ludu Bożego (por. DAp 100b). Wychodzi poza pojęcie 

Kościoła złożonego z dwóch klas chrześcijan znajdujących się w nierównych 

warunkach i rozumie go jako wspólnotę współodpowiedzialnych 

ochrzczonych w Kościele ministerialnym jako całości. 

147. Konwersja na poziomie działań osobistych i wspólnotowych. Odnowa 

soborowa wymaga postaw i praktyk zgodnych z jej propozycjami. 

Działanie duszpasterskie, które promuje życie w pełni dla wszystkich, 

musi być odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania, zwłaszcza na wołanie 

ubogich. Kościół, "orędownik sprawiedliwości i obrońca ubogich" (DAp 

395), musi sprawić, by opcja preferencyjna na rzecz ubogich 

"przekroczyła wszystkie struktury i priorytety duszpasterskie" (DAp 

396). 

148. Nawrócenie w zakresie relacji równości i autorytetu wśród wszystkich 

wiernych chrześcijańskich. Świadectwo miłości braterskiej jest 

pierwszym i podstawowym głoszeniem Ewangelii (por. DAp 138). Nie 

ma zmiany w stosunkach kościelnych bez wykorzenienia klerykalizmu. 

Aparecida mówi o potrzebie "postawy otwartości, dialogu i 

dyspozycyjności, aby promować współodpowiedzialność i skuteczne 

uczestnictwo wszystkich wiernych w życiu wspólnot kościelnych" (DAp 

368). 

149. Konwersja na poziomie struktur. Stanowcza decyzja misyjna o 

promowaniu kultury życia "musi przenikać wszystkie struktury kościelne 

i plany duszpasterskie na wszystkich poziomach, a także całą instytucję 

kościelną, porzucając przestarzałe struktury" (DAp 365). Nawrócenie to 

dotyczy bezpośrednio pasterzy oraz organów zapewniających 

sprawowanie synodalności, takich jak Rady i Zgromadzenia na wszystkich 

szczeblach życia Kościoła. Na poziomie lokalnym parafia wymaga pilnej 

rekonfiguracji, polegającej na jej "sektorowym rozłożeniu na mniejsze 

jednostki terytorialne, z zespołami animacyjnymi i koordynacyjnymi, 

które pozwalają na większą bliskość osób i grup" (DAp 372). Na 

poziomie krajowym Konferencje Biskupów są wezwane do integracji 
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lepiej realizować sensus fidei całego Ludu Bożego i pomagać Kościołom 

partykularnym we wspólnym kroczeniu w akcji ewangelizacyjnej. 

 
 

2. Aparecida na drodze Kościoła Ameryki Łacińskiej i Karaibów  

a) Droga ewangelizacyjna od czasu Soboru Watykańskiego II 

150. Kościół latynoamerykański ma bogate doświadczenie soborowe, 

synodalne i kolegialne od swoich początków i we współczesnej historii. 

Ta wspólna droga została zintensyfikowana od 1955 roku wraz z 

obchodami I Konferencji Generalnej Episkopatu w Rio de Janeiro. Na 

jego prośbę Pius XII utworzył Radę Episkopatu Ameryki Łacińskiej 
(CELAM), organ komunii i koordynacji w służbie biskupów i konferencji 

episkopatów, które były organizowane w poszczególnych krajach. 

Ameryka Łacińska stała się pierwszym regionem z kolegialnym organem 

episkopalnym. 

151. Nasz Kościół przeszedł długą drogę na rzecz rosnącej synodalności. 

Cztery Konferencje Generalne Episkopatu po Soborze były ważnymi 

kamieniami milowymi. II Konferencja w Medellin (1968) dokonała 

pierwszej recepcji Vaticanum II, zwłaszcza Konstytucji duszpasterskiej 

Gaudium et Spes (1965), zapośredniczonej przez encyklikę Populorum Progressio 
(1967) św. Pawła VI. III Konferencja w Puebla (1979), w świetle 

adhortacji Evangelii nuntiandi tego samego papieża (1975), skoncentrowała 

Kościół na jego misji ewangelizacyjnej. Na IV Konferencji w Santo 

Domingo (1992) przyjęto propozycję nowej ewangelizacji złożoną przez 

św. Jana Pawła II na V stulecie początku wiary chrześcijańskiej w 

Ameryce. V Konferencja, zainaugurowana przez Benedykta XVI w 

sanktuarium maryjnym w Aparecidzie w Brazylii (2007), dała impuls do 

powstania stałego kontynentalnego ruchu misyjnego i umocniła 

"latynoamerykańskie i karaibskie oblicze naszego Kościoła" (DAp 100). 

152. Niektóre nowości tej drogi wyrażają się w oryginalnym przyswojeniu 

orientacji soborowych, takich jak centralność Słowa Bożego, reforma 

liturgii, eklezjologia komunii Ludu Bożego, rozumienie człowieka od 

Chrystusa, obecność kościelna w świecie latynoamerykańskim. Nowe 

kategorie, które później zostały podjęte przez cały Kościół, takie jak: 

wyzwolenie integralne, nowa ewangelizacja, opcja na rzecz ubogich, 

duszpasterstwo ludowe, nawrócenie pastoralne, 
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misja stała, itinerarium katechetyczne, wspólnota wspólnot, biblijny 

wymiar duszpasterstwa i inne, które pomogły odzwierciedlić nowe 

procesy eklezjalne, mieć wspólny język w regionie i ułatwić rozwój 

bardziej ugruntowanej synodalności. Dzisiaj dynamika wytworzona na 

peryferiach Ameryki Łacińskiej przyczynia się do reformy misyjnej 

całego Kościoła, dając początek "stałemu stanowi reformy" (EG 26). 

 
b) Nowość konferencji w Aparecidzie 

153. V Konferencja odbyła się w sanktuarium Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
Aparecida, pod hasłem: Uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, aby nasze 
narody miały w Nim życie. Konferencja opierała się na Dokumencie 
Syntetycznym, w którym zebrano wkład episkopatów i troski 

duszpasterzy; odbywała się w atmosferze modlitwy razem z brazylijskim 

ludem katolickim, którego pieśni i modlitwy stanowiły "tło muzyczne" dla 

uczestników; nie ograniczyła się do sporządzenia Dokumentu, ale podjęła 

zobowiązanie do stałej misji; towarzyszyła jej matczyna obecność 

Czarnej Madonny i pobożność pielgrzymów. 

154. Biskupi dokonali rozeznania wspólnotowego, które według papieża 

Benedykta XVI jest metodą właściwą dla Kościoła zgromadzonego w 

Zgromadzeniu jako komunii. Kardynał Jorge Bergoglio kierował 

procesem refleksji i uzyskał podstawowy konsensus (por. DAp 1-18; 

547-554). Z wielką jednomyślnością Aparecida podjęła inicjatywę 

ożywienia Kościoła zasadniczo misyjnego, podejmując impulsy 

przekazane przez poprzednich papieży oraz drogę duszpasterską, którą 

podążają nasze Kościoły lokalne i krajowe. Stanowił on syntezę teologii 

pastoralnej Ameryki Łacińskiej, wprowadzał w życie soborową 

eklezjologię Ludu Bożego w misji, ukazywał Kościół jako wspólnotę 

dyscyplinarną i misyjną, skupioną na Chrystusie i w służbie narodów. 

155. Aparecida rozumiała misję ewangelizacyjną jako przekazywanie pełni 

życia w Jezusie Chrystusie (DAp 386). Jest to wymiar życia 

chrześcijańskiego i tożsamości eklezjalnej, wyrażony w sformułowaniu 

"uczniowie misjonarze". "Uczniostwo i misja są jak dwie strony tego 

samego medalu: kiedy uczeń jest zakochany w Chrystusie, nie może nie 

głosić światu, że tylko On nas zbawia (por. Dz 4,12)" (DAp 146). Misja 

ta nie jest dana każdemu chrześcijaninowi w sensie indywidualnym, ani 

nie jest oderwana od jego przynależności do komunii kościelnej. Kościół 

jest "wspólnotą uczniów-misjonarzy" (DAp 364), która włącza swoich 

synów i córki Kościoła w komunię Kościoła. 
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stopniową formację w życiu wspólnotowym i misji apostolskiej poprzez 

itineraria duchowe, katechetyczne i formacyjne. 

156. Odnawiający impuls Ducha Świętego zakłada "postawę stałego nawrócenia 

pastoralnego" (DAp 366) i domaga się misyjnej odnowy wszystkich 

wspólnot i struktur kościelnych (por. DAp 365). Ten proces nawrócenia, 

zidentyfikowany na początku tej drugiej części, opiera się na fakcie, że 

Kościół jest z natury misyjny. Aparecida, podejmując Vaticanum II, 

cytuje dekret Ad Gentes, który mówi: "Kościół pielgrzymujący jest 

zasadniczo misyjny" (AG 2; por. DAp 347). 

 
 

3. Pontyfikat, który rozpoczyna nowy etap misyjny i synodalny  

a) Wezwanie papieża Franciszka do reformy synodalnej i misyjnej 

157. Pontyfikat papieża Franciszka otwiera nowy etap w recepcji Soboru 

Watykańskiego II. Etap ten współgra ze słowami św. Pawła VI na 

otwarcie II sesji Soboru, kiedy to wyraził "pragnienie, konieczność i 

obowiązek Kościoła, aby wreszcie dać sobie pełniejszą definicję siebie" 

(29.09.1963). Dziś, w tym duchu, zauważamy, że pojawienie się nowej 

przestrzeni, jaką jest Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów, pogłębia wspólną drogę w naszym Kościele i zaprasza nas do 

pójścia drogą "nawrócenia eklezjalnego" (EG 26). 

158. Kościół to Lud Boży w podróży. Ten Lud "jest tajemnicą zakorzenioną 
w Trójcy Świętej, ale ma swoją historyczną konkretność w ludzie 

pielgrzymującym i ewangelizującym, który zawsze przekracza wszelki 

konieczny wyraz instytucjonalny" (EG 111). Kościół jest "Ludem Bożym 

obecnym wśród wszystkich ludów ziemi" (LG 13; EG 114-115). Tworzą 

ją wszyscy wierni chrześcijańscy, którzy na podstawie wiary i chrztu są 

podmiotami eklezjalnymi. Zjednoczeni w miłości, "stanowią jedno Ciało 

Chrystusa" (LG 3), w którym każdy członek i każdy Kościół 

"współpracuje swoimi darami z innymi częściami i z całym Kościołem" 

(LG 13). 

159. Obecny pontyfikat podejmuje wezwanie Dekretu o ekumenizmie, aby 

"wszyscy zbadali swoją wierność woli Chrystusa w odniesieniu do 

Kościoła i jak należy, odważnie podjęli dzieło odnowy i reformy" (UR 

4). Sobór naucza, że "Chrystus wzywa Kościół pielgrzymujący ku 

odwiecznej reformie, której częścią jest sam Kościół, w 
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jako instytucja ludzka i ziemska jest zawsze w potrzebie" (UR 6). 

Franciszek podejmuje to hasło dla Kościoła w stałym stanie oczyszczenia i 

reformy (por. LG 8), Ecclesia semper reformanda. 

160. Wezwanie do reformy misyjnej odpowiada na pielgrzymującą i 

ewangelizacyjną naturę Kościoła, ponieważ "Kościół istnieje po to, by 

ewangelizować" (EN 14). Papież z Ameryki Łacińskiej formułuje swoje 

eklezjalne marzenie w taki sposób: "Marzę o opcji misyjnej zdolnej do 

przemiany wszystkiego" (EG 27). Kościół jest w służbie misji, aby cały 

Lud Boży był wspólnotowym podmiotem głoszenia Ewangelii. W 

Kościele wszyscy ochrzczeni mężczyźni i kobiety są powołani do bycia 

protagonistami misji, ponieważ wszyscy jesteśmy uczniami misyjnymi. 

161. Ten nowy etap wymaga zmian w instytucjonalnych zachowaniach 

Kościoła. Musi być "zdolna do przemiany wszystkiego, aby zwyczaje, 

style, rozkłady jazdy, język i każda struktura kościelna stały się 

odpowiednim kanałem dla ewangelizacji dzisiejszego świata, a nie dla 

samozachowania" (EG 27). Aparecida wezwał do "porzucenia 

przestarzałych struktur, które nie sprzyjają już przekazywaniu wiary" 

(DAp 365). Istnieje pilna potrzeba rewizji stylów życia, relacji 

kościelnych, dynamiki synodalnej - czyli słuchania, dialogu, 

rozeznawania i podejmowania decyzji - dla lepszej realizacji misji Ludu 

Bożego. 

 
b) O Kościół synodalny: w stronę synodu o synodalności 

162. To właśnie w tym kontekście nawrócenia i reformy sytuuje się wezwanie 

papieża Franciszka do zwołania synodu na temat synodalności. Jego temat 

brzmi: Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja. Nie jest 

on pomyślany jako jednorazowe wydarzenie, ale jako proces obejmujący kilka 

lat. Ojciec Święty Franciszek wzywa cały Kościół do rozeznania modelu 

eklezjalnego, według którego należy iść naprzód w trzecim tysiącleciu, do 

pogłębienia procesu aktualizacji - aggiornamento - zapoczątkowanego przez 

św. Jana XXIII i Sobór Watykański II oraz do misyjnej odpowiedzi na tę 

bezprecedensową zmianę epoki. 

163. "Kościół Boży jest zwoływany na synod" (DPS 1). Proces 2021- 2023, 

podobnie jak w przypadku naszego Zgromadzenia, zaprasza nas do 

pogłębienia teologii Ludu Bożego poprzez rozważenie działania Ducha 

Świętego w ochrzczonych, które jest namaszczeniem stanowiącym sens 

wiary wiernych. Papież komentuje to zdanie Soboru (por. LG 12a): "Lud 

Boży jest święty przez to namaszczenie, które czyni go nieomylnym 'in 
credendo'. Oznacza to, że 
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Bóg obdarza wszystkich wiernych instynktem wiary - sensus fidei - który 

pomaga im rozeznawać, co naprawdę pochodzi od Boga" (EG 119). To 

ożywiło nasze słuchanie, było kluczem do Zgromadzenia i musi kierować 

przyszłością Synodu. 

164. Ten sposób postępowania w Kościele realizuje się w spotkaniu ze Słowem 

Bożym, wzajemnym słuchaniu, wspólnotowym rozeznawaniu, 

zarządzaniu różnicami i osiąganiu konsensusu poprzez braterski dialog. 

To właśnie poprzez te mediacje Duch Święty przemawia do nas dzisiaj. 

Nawrócenie synodalne wymaga chodzenia razem na wszystkich 

poziomach życia kościelnego: lokalnym, regionalnym i globalnym. Ta 

forma inteligencji wiary odpowiada proroczej funkcji wiernych dzięki 

namaszczeniu Ducha Świętego, która umożliwia im osiągnięcie 

powszechnej zgody w sprawach wiary i moralności. 

165. Proces uczestnictwa wygenerowany dla Zgromadzenia Eklezjalnego i 

nadchodzącego Synodu wprowadza w życie eklezjologię synodalną, 

która rozumie katolickość jako komunię Kościołów. "Synodalny wymiar 

Kościoła zakłada komunię w żywej Tradycji wiary różnych Kościołów 

lokalnych między sobą i z Kościołem rzymskim" (SIN 52). Pierwszy 

poziom sprawowania synodalności ma miejsce w każdym Kościele 

lokalnym, który ma swoje szczególne oblicze wynikające z więzów 

historii, języka i kultury oraz z własnej komunikacji międzyludzkiej i 

wyrazów symbolicznych. Z Kościołów lokalnych utkane są stowarzyszenia 

Kościołów w narodach, regionach i kontynentach. Z Ameryki ten sposób 

bycia i działania Kościoła jest widoczny, w sposób wyłaniający się, w 

przygotowaniu, celebrowaniu i przyjmowaniu tego Zgromadzenia 

Eklezjalnego i kontynentalnej fazy Synodu Biskupów. 

 

 

4. Nowość pierwszego Zgromadzenia Eklezja  

a) Dziedzictwo i długi Aparecidy 

166. Cenimy wydarzenie z Aparecidy, które ukształtowało pielgrzymujący, 

misyjny i synodalny Lud Boży w naszym regionie, mimo że w 2007 roku 

nie użyto słowa "synodalność". V Konferencja przewidziała cały Kościół 

jako podmiot komunii misyjnej. "W Kościołach partykularnych wszyscy 

członkowie Ludu Bożego, zgodnie ze swoim specyficznym powołaniem, 

są powołani do świętości w komunii i misji" (DAp 163). 
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Podczas spotkania z Komitetem Sterującym CELAM w Bogocie, 10 lat 

po Aparecidzie, papież Franciszek przypomniał, że "Aparecida jest 

skarbem, którego odkrycie jest wciąż niepełne" (07/09/2017). Od tego czasu 

mówił o "niedokończonych sprawach" i namawiał do dalszego wdrażania 

jego wytycznych. 

167. Aparecida przedstawiła pracę CELAM jako braterską i kolegialną służbę 

na rzecz komunii między Konferencjami Episkopatów i Kościołami 

partykularnymi. Wychodząc z eklezjologii komunii misyjnej i mając 

szeroką wizję regionalną i kontynentalną, wyobrażała sobie nowe formy 

unii między diecezjami w każdym narodzie lub między krajami w tym 

samym regionie lub kontynencie. Promował też sposoby współpracy 

między Kościołami dorzecza Amazonki na rzecz inkulturowanej 

ewangelizacji. Zaproponował "stworzenie w obu Amerykach 

świadomości znaczenia Amazonii dla całej ludzkości". Ustanowić 

[między nimi] wspólne duszpasterstwo o zróżnicowanych priorytetach, 

aby stworzyć model rozwoju, który sprzyja ubogim i służy dobru 

wspólnemu" (DAp 475). 

168. Te procesy komunii synodalnej zostały zintensyfikowane i rozwinięte w 

nowy sposób w ostatnim biennale, zgodnie z Synodem Powszechnym i 

Zgromadzeniem Eklezjalnym. Odnowa i restrukturyzacja CELAM 

zatwierdzona w 2021 roku sytuuje się w nowej dynamice synodalnej o 

wymiarze regionalnym i globalnym. Reforma ta wyraża zdecydowane 

przywiązanie do synodalności i kolegialności regionalnego organu 

episkopatu. W tym samym dwuletnim okresie CELAM współpracował w 

ukonstytuowaniu dwóch nowych figur synodalnych: Konferencji 

Eklezjalnej Amazonii (CEAMA) i Zgromadzenia Eklezjalnego. 

169. Nasze Zgromadzenie uczyniło wdzięczną pamięć o Aparecidzie, pragnęło 

ożywić jej ducha i wzmocnić pochód wspólnoty uczniów misyjnych. 

Zanim podkreślimy aktualne wartości tej Konferencji, która odzyskała i 

umocniła poczucie Kościoła regionalnego o własnej fizjonomii, 

chcielibyśmy wspomnieć o niektórych nierozwiązanych kwestiach: 

trudności Kościołów lokalnych i wspólnot chrześcijańskich w dokonaniu 

żywej recepcji Aparecidy; powolność w przełożeniu nawrócenia 

pastoralnego na praxis, która przekształca kryteria, postawy, więzi i 

struktury; redukcja misji kontynentalnej do jej programowej realizacji, 

tracąc z oczu jej wymiar paradygmatyczny; upadek radości i zapału 

ewangelizacyjnego w obliczu niepewności historycznej, kryzysów 

społecznych i wzlotów i upadków kościelnych; utrzymywanie się 

klerykalizmu i woli samozachowawczej w obliczu 
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grzechy i rany członków Kościoła; opór wobec pontyfikatu Franciszka. 

 
b) Zgromadzenie mające na celu rozpalenie ducha Aparecidy 

170. Aparecida podkreślił uczniowską i misyjną tożsamość ochrzczonych, 

ponieważ "wydarzenie Chrystusa jest [...] początkiem tego nowego 

podmiotu, który pojawia się w historii i który nazywamy uczniem" (DAp 

243). Uczniostwo wyrasta ze spotkania z Mistrzem i konfiguruje życie w 

sposób w pełni ludzki i o znaczeniu eschatologicznym (por. DAp 243). 

Pójść za Jezusem to utożsamić się z Nim do tego stopnia, by dzielić Jego 

paschalny krzyż i Jego zbawczy dar z siebie. Jego projekt "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 nowego życia dla 

Ameryki Łacińskiej, która chce się rozpoznać w świetle i sile Ducha" 

(DAp 12). 

171. Jesteśmy misyjnymi uczniami Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego 

(por. DAp 10). Kościół jest Ludem prorockim, kapłańskim i królewsko-

służącym. Wszystkie jej członki są podmiotami życia teologicznego ku 

świętości. Otrzymują od Boga różnorodne charyzmaty do służby dobru 

wspólnemu, które dzięki ożywieniu miłości prowadzą do "jedności, która 

nigdy nie jest jednolitością, lecz wielopostaciową harmonią, która 

pociąga" (EG 117; por. DAp 162). Bóg obdarza swój lud obdarzonym 

przez Ducha instynktem wiary, który pozwala mu być aktywnym 

podmiotem i wypowiadać odpowiedzialne słowo. Jest ona 

wyartykułowana z funkcją Magisterium, charyzmatem danym hierarchii, 

aby integrować, strzec i aktualizować "wiarę Kościoła wszystkich 

czasów, w której musi rozbrzmiewać głos tradycji" (EG 240). 

172. Synodalność zachęca Lud Boży do wyjścia na wszystkie peryferie 

egzystencjalne, społeczne i geograficzne. Aparecida wzbogaciła 

rozumienie nowej ewangelizacji, która nie sprowadza się do tworzenia 

nowych metod i środków wyrazu, ale akcentuje żarliwość Ducha i odnowę 

życia chrześcijańskiego w kluczu pastoralnym. Z tej perspektywy ożywia 

się radość z przekazywania piękna Ewangelii. Ojciec Święty wzywa nas 

do wyjścia z siebie i opuszczenia naszej strefy 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 w misję całego Kościoła" (DAp 363). W 

duszpasterstwie miejskim Aparecida namawiała do "dotarcia do 

mieszkańców ośrodków miejskich i ich peryferii, wierzących 
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lub niewierzących" (DAp 518). Peryferie są nie tylko uprzywilejowanymi 

przestrzeniami misji, ale także hermeneutycznymi horyzontami 

rozumienia rzeczywistości. 

173. W procesie słuchania powiedziano: "nie możemy już dłużej czekać, aż 

ludzie przyjdą, musimy wyjść i szukać ich w ich własnych realiach" (SN 

s. 134). Zgromadzenie zaprasza nas do bycia Kościołem z otwartymi 

drzwiami, aby iść tam, gdzie są ludzie. Ta droga pociąga za sobą 

trudności, ale 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 strukturom ankylozującym. 

174. Kościół ma misję przekazywania "pełni życia dla wszystkich" (DAp 

361). Życie chrześcijańskie jest w pełni ludzkie i bardziej niż ludzkie. 

Dlatego ewangelizować to dawać przesłanie nadziei tym, którzy cierpią 

tak wiele potrzeb i bólu. Od Medellín i Puebla troska o życie ludu 

obejmuje opcję preferencyjną dla najuboższych (por. SDC 9). 

Synodalność prowadzi nas do kroczenia razem z ubogimi ludami i 

ubogimi ludów, ponieważ "to samo przylgnięcie do Jezusa Chrystusa 

czyni nas przyjaciółmi ubogich i solidarnymi z ich losem" (SDC 257). 

Chcemy współpracować w tworzeniu "społeczeństwa bez wykluczonych" 

(DAp 135), ponieważ "wierność Kościoła wobec Jezusa Chrystusa jest 

zagrożona w obronie praw wykluczonych" (DAp 257). Zgromadzenie 

promuje głoszenie godnego życia, integralne wyzwolenie oraz 

globalizację sprawiedliwości i solidarności (por. DAp 399ff). 

175. Kościół konkretyzuje swoją misję w trosce o małżeństwo i rodzinę, które 

są źródłem życia, szkołą miłości i świątynią wiary (por. DAp 431-475), w 

ewangelizacji kultur i inkulturacji Ewangelii (por. DAp 476-480), w 

przemianie struktur społecznych w perspektywie Królestwa Bożego (por. 

DAp 210), która "zakłada czułą bliskość, słuchanie, pokorę, solidarność, 

współczucie, dialog, pojednanie, zaangażowanie w sprawiedliwość 

społeczną i zdolność do dzielenia się jak Jezus" (DAp 363). "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). 
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II. Ewangelizacyjne wylanie Ludu Bożego w 
kluczu synodalnym 

 
176. W czasie Zgromadzenia Eklezjalnego ze strony wielu uczestników padło 

mocne wezwanie do pełniejszego spotkania z Chrystusem jako źródła 

odnowy życia chrześcijańskiego i misji eklezjalnej. Jezus Chrystus jest 

centrum Ewangelii i ewangelizacji. On jest Nowym Człowiekiem (Kol 

3,11), który czyni wszystko nowe (DAp 21,5), ten sam wczoraj i dziś i na 

wieki (Hbr 13,8). Dlatego też Dokument do rozeznania stwierdził: "Idąc 

w kierunku 2000 lat naszego odkupienia w Jezusie Chrystusie, 

pamiętajmy, że centrum naszej wiary jest to, że Bóg objawił swoją 

ogromną miłość w umarłym i zmartwychwstałym Chrystusie. 

Zmartwychwstały Chrystus idzie ze swoim ludem i jest nieustannym 

źródłem nowości. Ta prawda ma być przyjęta z zachwytem i otwartością 

przez Kościół, który razem tworzymy" (SDC 5). 

 

 

1. Sen Boga: wypełnione Duchem Świętym życie Chrystusa 

177. Jezus nadal jest obecny w Kościele, który jest Jego sakramentem, i działa 

poza jego widzialnymi granicami zbawczą mocą swojego Ducha. "Jego 

zmartwychwstanie nie należy do przeszłości; jest życiodajną siłą, która 

przeniknęła świat. Tam, gdzie wszystko wydaje się umarłe, wszędzie 

znów pojawiają się pędy zmartwychwstania. Jest to siła nie do 

zatrzymania [...] Jest to moc zmartwychwstania i każdy ewangelizator 

jest narzędziem tego dynamizmu" (EG 276). W zmartwychwstaniu 

Jezusa Bóg odtwarza stworzenie. Jesteśmy powołani do dawania 

świadectwa o życiu, które otrzymaliśmy jako dar od Boga w Chrystusie, i 

do swobodnego dzielenia się Bożym Marzeniem ze wszystkimi. Na 

Zgromadzeniu odnowiliśmy tę wiarę i zobowiązaliśmy się do 

przekazywania radości Ewangelii. 

 
a) Jezus: Ewangelia Boga i ewangelizator Królestwa Bożego 

178. Ludzkość jest owocem przepełnienia serca Boga, Jego pragnienia 

dzielenia się obfitością swojego życia. Tak my, chrześcijanie, rozumiemy 

biblijne zdanie: "Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze 

podobieństwo" (Rdz 1,26). Bóg zaczyna wypełniać swój plan powołując 

niektórych ludzi, sprawiając, że w ich sercach rodzi się pragnienie pełni, 
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wyrywając ich z ich bezpieczeństwa, wyprowadzając ich poza ich 

kulturę, czas i miejsce: "Opuść swój kraj, swoich krewnych i idź do 

ziemi, którą ci wskażę" (Rdz 12,1). Powołanie Abrahama i początki Ludu 

Bożego są naznaczone dynamiką daru i odejścia. 

179. Ponieważ jego marzenie ma istotny wymiar wspólnotowy, Pan wybrał 

lud, z którym podzielił się swoim planem: "Jeśli rzeczywiście będziecie 

posłuszni mojemu głosowi i dotrzymacie mojego przymierza, będziecie 

moją osobistą własnością wśród wszystkich ludów, bo cała ziemia należy 

do mnie. Będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym" 

(Wj 19,5-6). Nie wszyscy przyjęli projekt społeczny, który Bóg dał im w 

Przymierzu, aby byli Ludem Bożym; ale zawsze byli ludzie, którzy 

podzielali Jego plan i otrzymali zdolność widzenia oczami Boga, 

odczuwania Jego sercem i śnienia Jego marzeń. Jesteśmy pewni, że 

marzenie Boga nie zawiedzie, ponieważ On zawsze towarzyszy wędrówce 

swojego ludu, widzi jego ucisk, zna jego ból (por. Wj 3,7) i jest 

zatroskany o jego wyzwolenie. Bóg wywołuje tę samą troskę w 

konkretnych ludziach i posyła ich, aby wyprowadzić ich z ziemi niewoli i 

przyprowadzić "do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi płynącej 

mlekiem i miodem" (Wj 3,8). 

180. Prorocy podtrzymywali Boże marzenie pośród słabości Jego ludu i 

pielęgnowali tę nadzieję: "Będę się radował nad Jerozolimą i wywyższał 

nad moim ludem. Nie będzie w niej więcej płaczu ani zawodzenia; nie 

będzie dziecka, które żyje tylko kilka dni, ani starca, który nie wypełnia 

swoich lat. [...] Będą budować domy i mieszkać w nich, będą sadzić 

winnice i spożywać ich owoce" (Iz 65, 19-21). Prorocy boleśnie 

dostrzegali dysonans między tym powołaniem a smutną rzeczywistością 

zdrady, niesprawiedliwości i przemocy, która panowała wśród ich ludu 

(por. Iz 1, 4-9.21-27). Ten sam charyzmat prorocki otrzymują członkowie 

Kościoła Jezusowego przez dar zmysłu wiary otrzymany w Chrzcie 

Świętym. Wizja rzeczywistości zebrana w procesie słuchania przejawia 

to podwójne oblicze smutku i nadziei. 

181. Chrześcijanie wierzą i wyznają wydarzenie bez precedensu: "Słowo stało 

się ciałem i zamieszkało wśród nas" ( J 1,14). Ostatecznym wyrazem 

zaangażowania Boga w życie ludzkości jest Wcielenie Jego Syna: "Bóg 

tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" ( J 3,16). Jezus jest 

niedoścignionym darem miłości Ojca, który mówi nam: przyszedłem, aby 
mieli życie, i to życie w obfitości ( J 10,10). Przez paschalny dynamizm swojej 

miłości i nieustannie dawanego życia zasiewa w swoich uczniach miłość, 

która wypływa z serca Boga i która jest źródłem Jego miłości ( J 10,10). 
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Przekazuje dar swojej radości: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości" ( J 15,9). 

182. Jezus swoją osobą, słowami i gestami pokazuje, że w jego życiu uobecnia 

się Boże marzenie, Jego królowanie. Jest to panowanie Boga Życia i 

Życia Boga, panowanie, które nie pochodzi z tego świata, ale które Jezus 

przynosi do naszego świata, aby mogło w nim wzrastać jak ziarno, aż 

Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Jezus zna zło, które zagnieżdża się 

w ludzkim sercu, wie, co w nim jest (por. J 2, 25) i potrzebę, byśmy 

narodzili się na nowo, by żyć Jego nowością (por. J 3, 3). Aby wyzwolić 

świat zdominowany przez zło (por. J 12,31), Jezus umiłował "do końca" ( 

J 13,1), oddał życie za tych, których powierzył mu Ojciec i stał się 

Zbawicielem wszystkich. 

183. W dniu Pięćdziesiątnicy urzeczywistniło się Boże marzenie o ludzkości. 

Duch Zmartwychwstałego zrodził nową ludzkość, która głosi wiarę we 

wszystkich językach (por. Dz 2,1-9) i żyje nowością miłości we wzajemnej 

służbie (por. J 13,1-20.34-35). Jest to wspólnota, która pilnie gromadzi 

się, słucha nauczania apostolskiego, uczestniczy w życiu wspólnym, 

bierze udział w łamaniu chleba i w modlitwach, dzieli się swoimi 

dobrami, spożywa posiłki z radością i prostotą, chwali Boga i jest 

kochana przez wszystkich ludzi (por. Dz 2, 42-47). Kościół, który rodzi 

się z Wielkanocy, jest znakiem i narzędziem panowania Boga, które z 

jego łaski rozszerza się w toku historii. Duch Prawdy i Miłości uczy i 

przypomina to, co powiedział nam Jezus, aktualizuje wiarę i utrzymuje ją 

wiecznie młodą. Duch Święty nie jest związany z czasami czy modami, 

ale przynosi aktualność Jezusa w teraźniejszości. Kościół, wspólnota 

Ducha Chrystusa, ma być "solą ziemi" i "światłem świata" (Mt 5, 13-14). Jest 

powołana, by być jak "miasto zbudowane na górze" (Mt 5,13-14). 

(Mt 5,14) i jako "zaczyn pośród ciasta" (Mt 13,33). 

 
b) Życiodajny Duch Jezusa: źródło miłości i misji 

184. Zmartwychwstały Jezus w mocy Boga rozsyła swoich uczniów: "Idźcie i 

czyńcie uczniami wszystkie narody" (Mt 28,19). Porusza je w 

odśrodkowym wychodźstwie do narodów. Mobilizującą siłę jego 

posłania potęguje fakt, że łączy się ono z czasownikiem 

"ewangelizować", czyli głosić Dobrą Nowinę. Mandat misyjny brzmi: 

"idźcie (...) i ewangelizujcie" (Mk 16, 15). Kościół, słuchacz i wyznawca 

Słowa Bożego, jest wspólnotą w "podróży egzodalnej, nieutuloną, 

pielgrzymującą, uczącą się, zawsze uczniem, wdzięczną, słuchającą 

życia, które chce się narodzić, słuchającą tego, co się rodzi, i tego, co się 

głosi" (Mk 16,15). 
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bije w ludzi, w rzeczy, ale przede wszystkim w Boga". Uczniowie mają 

zwracać się do "wszystkich ludów" (Mt 25,32; 24,9.14; 28,19). Jednostki 

nie żyją osobno, ale są osobami społecznymi, które tworzą rodziny i 

narody. Misja nie jest skierowana do istot izolowanych, ale do istot 

skomunikowanych, które tworzą wspólnoty. 

185. Jezus określa koniec misji mówiąc: "czyńcie uczniów". Wiemy, że 

"uczniowie" byli samookreśleniem najwcześniejszych wspólnot 

chrześcijańskich (por. Dz 6,1; 9,25; 13,52), które szły "drogą Pana" (Dz 

18,25). Mandat misyjny zakłada tworzenie wspólnot uczniów wśród 

wszystkich narodów zgodnie z praxis Królestwa Bożego. Dwie czynności 

wskazują na sposób wprowadzania ich w uczniostwo: "chrzczenie" i 

"nauczanie". Przyjąć chrzest to zanurzyć się w życie trynitarne, 

przywołując imiona Ojca, Syna i Ducha Świętego (por. 2 Kor 13,13). 

Osoba ochrzczona jest uczniem, który postępuje zgodnie z nauką 

Ewangelii Jezusa, jedynego Mistrza (Mt 23,8). To jest "wszystko", co On 

nam nakazał i czego muszą się nauczyć wszystkie narody. Uczniowie 

Jezusa, którzy stali się misjonarzami, pomagają rodzić nowych uczniów. 

186. Jezus Chrystus jest centrum wiary i misji. Ewangelizowany przez Ducha 

Świętego Kościół głosi orędzie o Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. 

Ten kerygmat jest pierwszą rzeczą, którą musimy usłyszeć i głosić; łaska 

Ewangelii ma bowiem absolutny prymat. Jest to rzecz pierwsza i 

najważniejsza, do której musimy zawsze wracać w świadectwie 

Ewangelii (por. DAp 348; EG 164). Na krzyżu Jezus objawił miłość Boga 

aż do daru z siebie i nauczył, że sens życia polega na tym, by kochać tak, 

jak On nas kocha (por. J 13,1,34). Kerygmat głosi miłość Boga, który 

komunikuje się w darze swojego Syna i w wylaniu swojego Ducha. Treść 

wiary chrześcijańskiej można streścić w dwóch tekstach Nowego 

Testamentu. Jedna pochodzi od św. Jana, który głosi: "Bóg jest Miłością" 

(1 J 4, 8); druga należy do św. Pawła, który uczy: "najważniejsza jest 

miłość" (1 Kor 13, 13). 

187. Jezus obiecuje swoją stałą obecność we wspólnocie uczniów misyjnych 

(Mt 28,20). Jego chwalebny powrót, który zakończy czas misji (Mt 

10,23; 24,14; 26,64), zaczyna się spełniać, gdy pozostaje wśród nas. 

Będzie obecny, gdy uczniowie będą się gromadzić (Mt 18,20) i łamać 

chleb (Łk 24,30; Dz 2,46); bo jest "Emmanuelem, Bogiem z nami" (Mt 

1,23). Od tej pory Zmartwychwstały idzie ze swoim ludem, formuje go w 

uczniostwie i wysyła na misje. Święty Łukasz opowiada o Dziejach 

Ducha Świętego, dzięki którym uczniowie podążali drogą 
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Jezusa i stali się apostołami dla narodów. Jak powiedziano, "z tym 

paradygmatem założycielskim misja Kościoła musi być kontynuowana i 

stale podejmowana przez każde nowe pokolenie". 

188. O tym powołaniu przypominały również inne wystąpienia podczas 

Zgromadzenia. "Aparecida była wstrząsem, który Duch Święty dał 

całemu Kościołowi pielgrzymującemu po Ameryce Łacińskiej. Nie 

każdy z nas pozwala sobie na to, by Duch Święty nim wstrząsnął. 

Począwszy od nas, duszpasterzy, księży, świeckich, osób 

konsekrowanych... Wielkim wyzwaniem jest przyjęcie wyzwań, które 

zaproponowała nam Ewangelia i Aparecida. "Nawrócenie pastoralne 

rozpoczęło się w poranek Pięćdziesiątnicy. Pierwsze wspólnoty musiały 

rozeznać, co robić w obliczu nowych wyzwań misji. Duch Święty 

pokazywał im miejsca i postawy, których nowe scenariusze stanowiły 

wyzwanie dla ewangelizacji". Bez Ducha nie ma naśladowania Jezusa, nie 

ma eklezjalnego kairosa, nie ma ewangelizacyjnej pasji. Wiemy, że 

"Duch Jezusa działa mocno w naszym Kościele latynoamerykańskim i 

karaibskim, tworzy coś 

nowe i już powstające". 

 
 

2. Lud Boży w komunii synodalnej i misyjnej  

a) Komunia synodalna: wymiar konstytutywny Kościoła 

189. Upamiętniając 50. rocznicę Synodu Biskupów, papież Franciszek 

powiedział, że "droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od 

Kościoła trzeciego tysiąclecia". To, czego Pan od nas żąda, w pewnym 

sensie zawiera się już w całości w słowie "synod". Aby iść razem: świeccy, 

duszpasterze, Biskup Rzymu". Synodalność nie jest hasłem 

teologicznym, ani modą duszpasterską. Przez nią konstytuujemy się jako 

Lud Boży w drodze. Nie oznacza ona procedury operacyjnej, ani praktyki 

organizacyjnej, ale szczególny sposób bycia, życia i działania Kościoła w 

czasie. 

190. Słowo "synodalność" pochodzi od słowa "synod". Jest to starożytne 

słowo czczone przez Tradycję Kościoła. Złożony z przyimka syn (razem 

z) i rzeczownika hodós (droga), wskazuje na sposób, w jaki członkowie 

Ludu Bożego idą razem w historii. Odnosi się do Jezusa, który 

przedstawia się jako "droga, prawda i życie" ( J 14,6) oraz do faktu, że na 

początku Jego naśladowców nazwano "uczniami" ( J 14,6). 
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drogi" (Dz 19,9.23). Lud Boży ma za głowę Chrystusa i jest podmiotem 

komunii synodalnej, dyscyplinarnej i misyjnej. 

191. Synodalne powołanie Ludu Bożego wyraża jego kondycję pielgrzyma. 

Zgromadzenie jest znakiem, że Kościół w naszym regionie rozpoczął 

kolejny etap recepcji Soboru. Jest to bezprecedensowe doświadczenie, 

które może stać się nowym ciałem synodalnym. Świadczy o tym, że 

synodalność "wskazuje na specyficzny sposób życia i działania (modus 
vivendi et operandi) Kościoła, Ludu Bożego, który przejawia i konkretnie 

realizuje swoją komunię we wspólnym chodzeniu, w zgromadzeniu i w 

aktywnym udziale wszystkich jego członków w jego misji 

ewangelizacyjnej" (SIN 6). 

192. Synodalność sprzyja uczestnictwu wszystkich zgodnie z powołaniem 

każdego. Wspólna tożsamość chrzcielna skłania nas do wzbogacenia 

związku między sensus fidei, rozeznaniem wspólnotowym i autorytetem 

duszpasterskim. Dlatego nie należy jej mylić z konkretną strukturą, taką 

jak synod czy zgromadzenie, ani z instrumentem w służbie kolegialności 

biskupiej. Synodalność Ludu Bożego i kolegialność episkopatu 

wzbogacają się wzajemnie w sposób organiczny. Pierwszy z nich może 

przyczynić się do odnowienia sprawowania kolegialności biskupiej - na 

poziomie lokalnym, regionalnym i światowym - która wyraża komunię 

właściwą biskupom między nimi, z Piotrem, Biskupem Rzymu i pod jego 

przewodnictwem, oraz wyznacza wymiar wspólnotowy - afektywny i 

skuteczny - władzy apostolskiej i pasterskiej biskupów. Synodalność 

określa cały Kościół i przejawia się w życiu synodalnym, strukturach, 

procesach i wydarzeniach. 

193. Kolegialność Episkopatu jest wezwana do zorganizowania nowych 

procesów, które wykorzystają dynamikę synodalną, a te muszą podjąć 

służbę władzy pasterskiej. Wszyscy wierni, a zwłaszcza biskupi i ich 

współpracownicy, mogą przyczynić się do synodalizacji całego Kościoła. 

Jeśli wszyscy uznamy apostolską naturę, sakramentalną władzę i 

kolegialność biskupów, proboszczowie będą mogli sprawować swoje 

pasterskie przywództwo w świetle odnowionej kolegialności. 

194. Życie synodalne prowadzi do wędrówki z innymi Kościołami i 

wyznaniami chrześcijańskimi ku jedności, której pragnie Chrystus: "aby 

wszyscy stanowili jedno" (J 17, 21). Kościół synodalny pogłębia relacje 

ze wspólnotami, z którymi łączy go wiara trynitarna i chrzest. Z radością 

zauważamy, że dialog między niektórymi Kościołami osiągnął w 

ostatnich latach zbieżność w uznaniu w synodalności wymiaru 

objawieniowego. 
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o naturze Kościoła jako koinonii i jako takiej konstytuującej jego 

jedność w wielości jego przejawów. Ta zbieżność wyraża tajemnicę 

Kościoła i kieruje kroki ku jedności rozumianej jako pojednana 

harmonia. 

195. Kościół synodalny karmi się duchowością trynitarną, chrystocentryczną, 

eucharystyczną i maryjną. Głosy członków zgromadzenia podkreślały 

konieczność czerpania z tego duchowego źródła. "Jest to właściwy czas 

na pokorę i radykalizm ewangeliczny oraz na życie duchowością 

skupioną na Chrystusie, o co prosił nas również dokument z Aparecidy, 

który domaga się ciągłego procesu rozeznawania duchowego, aby 

wprowadzać w życie wolę Bożą". "Nie ma synodalności bez duchowości 

i musimy najpierw wyjść z siebie, a potem wyjść na spotkanie naszym 

braciom i siostrom". Dlatego "żywa komunia jest sprawą 

niedokończoną". Kościół musi ofiarować tę duchowość komunii, aby 

świat mógł uwierzyć". Przypominamy, że Eucharystia jest źródłem, 

centrum i szczytem całego życia synodalnego. Ciało Chrystusa, 

zjednoczone z Chrystusem, swoją Głową, jest przedmiotem akcji 

liturgicznej i żyje ze wspólnego stołu. Komunia odżywia swój dynamizm 

synodalny i misyjny. 

 
b) Uczestnictwo synodalne poprzez słuchanie, dialog i rozeznanie 

196. Na Zgromadzeniu powiedziano, że "projekt z Aparecidy zostanie 

wprowadzony w życie tylko wtedy, gdy będziemy naprawdę Kościołem 

synodalnym". Synodalność wymaga zrozumienia i przeżywania faktu, że 

wszyscy jesteśmy Ludem Bożym. Z kapłaństwa powszechnego wszyscy 

wierni, zjednoczeni radykalną równością przyznaną przez godność 

chrztu, są powołani do aktywnego uczestnictwa w Kościele i jego misji. 

Można mówić o powstaniu nowej eklezji synodalnej w regionie. 

197. Nawrócenie synodalne i misyjne musi przejawiać się w stylu i sposobie 

postępowania, na przykład w odniesieniu do uznania roli kobiet w Kościele i 

w społeczeństwie. Aparecida zwróciła uwagę, że kobiety nadal są wielkimi 

wykluczonymi w naszych społeczeństwach (por. DAp 454) i są ofiarami 

"machismo, które ignoruje nowość chrześcijaństwa" (DAp 453). Ich 

udział w Zgromadzeniu był niezwykły w przemówieniach, modlitwach, 

koordynacji, grupach. Świadczy to o postępie w porównaniu z innymi 

doświadczeniami kościelnymi, ale wskazuje też na wyzwanie, aby 

kobiety i mężczyźni wzrastali we "wzajemności i komplementarności" (DAp 

457). 



W kierunku Kościoła synodalnego wychodzącego 
na peryferie 

76 
 

198. Ponadto konwersja synodalna zakłada zrozumienie "dynamicznej 

okrągłości konsensusu wiernych, kolegialności biskupiej i prymatu 

Biskupa Rzymu, [do czego Kościół] jest powołany, aby aktywizować 

słuchanie wszystkich podmiotów, które razem tworzą Lud Boży" (por. 

SIN 94). W poszukiwaniu nowego sposobu bycia i postępowania jako 

Kościół, Zgromadzenie dąży do dojrzewania mechanizmów 

uczestnictwa. Te praktyki wzajemnego słuchania się, dialogu 

instytucjonalnego i wspólnego rozeznawania w celu wspólnego 

wypracowania decyzji pojawiły się w tradycji latynoamerykańskiej, ale 

muszą być włączone w zwyczajne życie Kościoła. 

199. Słuchanie jest uznaniem tożsamości i misji różnych podmiotów 

kościelnych na podstawie relacji horyzontalnych opartych na godności 

chrzcielnej i udziale w kapłaństwie wspólnym (por. LG 10). Wszyscy wierni 

są upoważnieni i powołani do tego, by dary otrzymane od Ducha 

Świętego oddawać na służbę innym. Model ten zakłada włączenie logiki 

"wzajemnych potrzeb" (LG 32) i przezwyciężenie nierównych relacji 

wyższości i podporządkowania. 

200. Słuchanie nie jest celem samym w sobie, ale realizuje się w szerszym 

procesie, kiedy "cała wspólnota, w wolnej i bogatej różnorodności swoich 

członków, jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania, analizowania, 

dialogu i doradzania, aby można było podjąć decyzje duszpasterskie 

najbardziej zgodne z wolą Bożą" (SIN 53). W tej dynamice 

komunikacyjnej tworzy się sprzyjające środowisko do korzystania z rad, 

wspólnego uczenia się i budowania konsensusu w celu generowania 

wspólnych decyzji. Ponieważ, jeśli to, co jest słyszane, dialogowane, 

rozeznawane "nie jest wcielone w struktury i procesy, styl synodalności 

łatwo spada z poziomu intencji i pragnień do poziomu retoryki, podczas 

gdy procesy i wydarzenia, jeśli nie są ożywione przez odpowiedni styl, 

stają się pustą formalnością" (DPS 27). 

201. Synodalne rozeznanie i wspólne podejmowanie decyzji pomaga 

przezwyciężyć klerykalizm. Może to być czasem zjawisko ideologiczne, 

ale zawsze jest to nieuporządkowane przywiązanie do władzy 

podejmowania decyzji duszpasterskich, które prowadzi do nadużyć 

wobec osób i wspólnot. Wobec oznak bardzo klerykalnego stylu 

kościelnego i nadużyć popełnianych przez ministrów Kościoła, Biskup 

Rzymu przeciwstawia ducha i praktykę synodalności. Dla papieża 

Franciszka klerykalizm prowadzi do zapomnienia prawdy, że wszyscy 

mamy udział w łasce chrztu i darze Ducha Świętego i dlatego wszyscy 

jesteśmy członkami Ludu Bożego. Warto pamiętać, że "wszystkie 
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wchodzimy do Kościoła jako ludzie świeccy", zważywszy, że pierwszym 

sakramentem, który przyjmujemy, a który "pieczętuje naszą tożsamość 

na zawsze, jest chrzest" (CV 98). Ewangeliczna duchowość komunii 

wymaga od nas przekształcenia władzy w służbę oraz arbitrażu w 

przypadkach instytucjonalnej opieki i kontroli. Jeden z członków 

zgromadzenia wyraził się: "Musimy pamiętać, że władza Jezusa była 

władzą służby, a nie władzy" (CV 98). 

 
c) Synodalność misyjna i otwarta: iść z rodziną ludzką 

202. Wyrażenie "chodzenie razem" odnosi się przede wszystkim do 

wewnętrznego życia Kościołów lokalnych. Wobec wspólnych celów 

duszpasterskich "ważne jest nie to, by przybyć pierwszym, ale by 

przybyć razem i na czas". Zwrot ten ma jeszcze inne znaczenie: 

wędrówka Kościoła razem z pochodem ludu. W centrum uwagi znajdują 

się więc relacje, dialog i ewentualne wspólne inicjatywy z wyznawcami 

innych religii, z osobami oddalonymi od wiary, a także z konkretnymi 
środowiskami i grupami społecznymi. Kościół towarzyszy wędrówce 

całej rodziny ludzkiej. 

203. W ciągłości z papieżem Franciszkiem i Aparecidą zgromadzenie 

potwierdziło, że Kościół synodalny jest powołany do patrzenia na 

rzeczywistość i ewangelizowania ze wszystkich peryferii. Musi pozbawić 

się autoreferencyjności i zrozumieć siebie jako sługę ludzkości. 

Rzeczywistość najlepiej zrozumieć z peryferii. Wielkie zmiany w historii 

dokonywały się wtedy, gdy rzeczywistość widziano nie z centrum, ale z 

peryferii. Nawrócenie wymaga zmiany paradygmatu, w którym Kościół 

jest stale skupiony na Chrystusie i zdecentralizowany od samego siebie, 

aby dotrzeć do "resztek", które świat odrzuca. 

204. Wyjście na peryferie oznacza uznanie pełnej obecności Chrystusa w 

Eucharystii, a także odkrycie ubogich jako sakramentu Chrystusa. Oto co 

powiedział św. Paweł VI do chłopów z Kolumbii (23/8/1968): "Przybyliśmy 

tutaj, aby uczcić obecność Pana [...] w was [...] Jesteście znakiem, obrazem, 

tajemnicą obecności Chrystusa [...] jesteście sakramentem, to znaczy 

świętym obrazem Pana pośród nas. Cała tradycja Kościoła uznaje w 

ubogich Sakrament Chrystusa, z pewnością nie identyczny z 

rzeczywistością Eucharystii, ale w doskonałej analogicznej i mistycznej z 

nią korespondencji". Dlatego Zgromadzenie uznaje Pana przy stole 

eucharystycznym i że wiara ubogich jest skarbem całego Kościoła. 
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205. Kościół pielgrzymuje z rodziną ludzką i ofiaruje jej dar Ewangelii. Świat 

potrzebuje perspektywy synodalnej, aby przezwyciężyć paraliżujące 

konfrontacje i spory oraz dojrzeć procesy dialogu, które pomagają 

budować mosty i iść razem. Diakonia społeczna synodalności może 

służyć powszechnemu braterstwu i przyjaźni społecznej oraz pomagać w 

kultywowaniu sprawiedliwości, pokoju i troski o wspólny dom w 

społeczeństwie zglobalizowanym i podzielonym. Jest to "diakonia 
profetyczna w budowaniu braterskiego, wspierającego i integrującego etosu 
społecznego" (SIN 103). 

206. Synodalność misyjna karmi się duchowością pełnej miłości bliskości z 

ludźmi i wierności otrzymanej misji. Jak powiedział jeden ze 

zgromadzonych: "największy impuls ucznia-misjonarza tkwi w bliskości z 

Jezusem w Jego ludzie i ma swój fundament w tym, że jestem misją na 

tej ziemi i dla tego jestem w świecie" (por. EG 273). Innymi słowy, misja 

nie jest dodatkiem do mojego życia ani prośbą, ale jest gratyfikacją, 

cennym darem w chrzcie świętym. Ale to, czym jestem, muszę 

aktywować, muszę to odżywiać, muszę to ćwiczyć. 

 
 

3. Kościół samarytański w służbie życia w braterstwie 

a) Dobry Samarytanin: paradygmat nowego braterstwa 

207. Chrześcijaństwo inauguruje nowe braterstwo przez wolne przylgnięcie 

wiary do woli Ojca w niebie. "Ci (uczniowie) są moją matką i moimi 

braćmi i siostrami. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem i 

siostrą, i matką" (Mk 3,35). Jezus używa deklaratywnej formuły, która 

była zwyczajem przy zakładaniu rodziny: "To jest moja matka, a to są 

moi bracia i siostry". Jego uczniowie tworzą wspólnotę braterską według 

daru Królestwa Bożego: "Wszyscy jesteście braćmi i siostrami" (Mt 

23,8). Dlatego we wczesnym chrześcijaństwie uczniowie nazywają się 

nawzajem "braćmi" (1 Tes 1,4; Rz 16,14; Dz 12,17). 

208. Kościół jest współczującym braterstwem w zranionym świecie. Pierwszy 

list Piotra napomina: "trwajcie mocno w wierze, wiedząc, że wasi bracia, 

którzy są rozproszeni po świecie, znoszą te same cierpienia co wy" (1 P 

5,9). Nowe braterstwo ma współczuć tym, którzy znoszą te same 

cierpienia: "miłujcie braci" (1 P 2,17). Kościół braterski żyje wzajemną 

miłością (por. Gal 5,13-15). Braterstwo jest kryterium 
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rozeznawanie wspólnot chrześcijańskich. Pragnienie dobra drugiego, "brata, 

za którego umarł Chrystus" (1 Kor 8, 11), kieruje naszym postępowaniem. 

209. Boskie ojcostwo jest głębokim źródłem powszechnego ludzkiego 

braterstwa, dzięki któremu uznajemy, że inni są braćmi i siostrami. "Bez 

otwarcia na Ojca wszystkich nie będzie solidnych i stabilnych powodów 

wezwania do braterstwa" (FT 272). Jezus jest Jednorodzonym i 

umiłowanym Synem Ojca, który przez swoje wcielenie stał się 

Pierworodnym spośród wielu braci. Nie wstydzi się być naszym bratem 

(Hbr 2,11) i nie przestaje być obecny w najmniejszych (Mt 25,31-46). 

Jego Pascha pokazuje, że życie jest silniejsze od śmierci, a braterstwo 

pokonuje bratobójstwo. 

210. Duch Chrystusa wiąże nas ze sobą, by tworzyć "mistyczną, 
kontemplacyjną wspólnotę braterską, która umie patrzeć na świętą 

wielkość bliźniego, umie odkrywać Boga w każdym człowieku, umie 

znosić niewygody wspólnego życia, trzymając się miłości Boga, umie 

otwierać swoje serce na Bożą miłość, by szukać szczęścia innych, jak 

szuka go jej dobry Ojciec" (EG 92). Zgromadzenie było doświadczeniem 

braterskim, w którym mężczyźni i kobiety czuli się braćmi i siostrami, 

rodzinnym doświadczeniem Kościoła, braterskim stołem, "miejscem 

otwartym, gdzie każdy czuje się jak w domu i może uczestniczyć". 

211. Postać Dobrego Samarytanina (por. Łk 10, 25-37) rzuca światło na naszą 

sytuację. W encyklice Fratelli tutti papież Franciszek pokazuje, jak Jezus 

wzywa nas do przejścia od oddalenia do bliskości, od obcości do 

sąsiedztwa (por. FT 84-86). W tej przypowieści Jezus odwrócił pytanie 

doktora prawa: "Kto jest moim bliźnim?" (Łk 10, 29) i dokonał 

radykalnej decentralizacji: "Kto się stał bliźnim upadłego?" (Łk 10, 36); 

stawiając w centrum człowieka leżącego na poboczu drogi. 

212. Ktoś staje się sąsiadem, gdy podchodzi i skupia się na innym, który 

potrzebuje pomocy: "Który z tych trzech zachował się jak sąsiad" (Łk 

10,36). To nie prawnik potrzebował bliźniego do kochania; to 

potrzebujący potrzebowali miłości. Jezus rewolucjonizuje miłość dwoma 

nowościami: jej bezgraniczną powszechnością i praktyczną formą, która 

prowadzi do współczucia i pomocy. Stać się bliźnim to wzruszyć się 

czule w sercu i pomóc konkretnymi czynami. Miłosierdzie współczuje w 

obliczu nieszczęścia, pochyla się nad ofiarą, podnosi upadłych, wspiera 

kruchych, integruje wykluczonych. W obliczu tak wielkiego bólu, który 

dotyka świat, jedynym wyjściem jest kochać jak Samarytanin. 
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213. Wiara chrześcijańska prowadzi nas do postrzegania i kochania innych 

jako braci i sióstr. Drugim jest sąsiad, czy to krewny, przyjaciel czy 

sąsiadka, czy towarzysz, bliźni czy rodak. Jednak Dobry Samarytanin 

przeformułowuje bliskość poprzez praxis czułości i solidarności wobec 

drugiego człowieka w niebezpieczeństwie. Dla tego, kto podchodzi z 

miłością, każdy inny jest bratem, każdy inny jest siostrą, z którą można 

nawiązać braterską więź. Chrześcijaństwo sprzyja pluralnej jedności 

rodziny ludzkiej. 

 
b) Diakonia społeczna braterstwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 

214. Jesteśmy Kościołem samarytańskim, w którym prymat miłości realizuje 

się przez miłosierdzie, które towarzyszy, rozeznaje i integruje ludzką 

biedę. Święty Jan Paweł II uczył o Bogu bogatym w miłosierdzie, 

Benedykt XVI przypomniał, że Bóg jest Miłosierdziem, Franciszek 

mówi, że imię Boga to Miłosierdzie. Jego Miłość przelewa się, 

przekracza i dotyka ran tych, którzy cierpią z powodu zła, przemocy i 

śmierci w naszych narodach. 

215. Miłosierdzie jest podstawą i kryterium hermeneutycznym tego 

pontyfikatu. Biskup Rzymu przekazuje duchowość, duszpasterstwo i 

teologię skupioną na rewolucji czułości Boga. Zaprasza nas do bycia 

Kościołem współczucia, czułości i bliskości. Maryja, "nasze życie, nasza 

słodycz i nasza nadzieja", symbolizuje macierzyńskie oblicze Boga. "Za 

każdym razem, gdy patrzymy na Maryję, wierzymy raz jeszcze w 

rewolucję czułości i przywiązania" (EG 288). 

216. Kościół służebny wychodzi do wszystkich peryferii, zwłaszcza tych 

naznaczonych najbardziej bolesnym ubóstwem. Zgromadzenie 

potwierdza swoją opcję na ostatnie i wzmacnia protagonizm 

odrzuconych. Zgromadzenie powiedziało: "Musimy pracować, aby stać 

się Kościołem odartym, służebnym i świadomym swojej misyjności", 

Kościołem powołanym do słuchania "krzyku ubogich, którzy mają wiele 

twarzy, i krzyku ziemi, z których oba są coraz bardziej intensywne i 

ściśle powiązane". Kościół współczujący, który odkrywa obecność 

Jezusa w Jego najmniejszych braciach i siostrach (por. Mt 25, 31-46) na 

podstawie wspólnej wrażliwości. Kościół, który rozszerza Królestwo 

Boże w historii, współpracując z innymi ludźmi i instytucjami, aby 

ubodzy stali się podmiotami swojego rozwoju i przeznaczenia (por. DAp 

384; 394). 

217. Samarytańskie braterstwo przejawia się także w gościnnym przyjęciu 

obcego: "Wśród ludzi najbardziej dotkniętych poważnym kryzysem 
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Klimat i warunki społeczne w krajach naszego subkontynentu to migranci. 

Wielu naraża się na wysokie ryzyko dla swojego życia, bezpieczeństwa i 

zdrowia, migrując do innego kraju, ponieważ nie widzą realnej 

przyszłości dla siebie i swoich rodzin w miejscu pochodzenia" (SN s. 18). 

Jezus mówi nam dalej: "Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie" (Mt 

25,35). W Regule św. Benedykta zapisana jest formuła gościnności: 

"wszyscy goście mają być przyjęci jak Chrystus" (rozdz. 53). Wiara 

prowadzi nas do patrzenia na innych i przyjmowania ich jak Chrystusa. 

Dlatego migracja jest wyzwaniem do uznania inności i rozwijania postaw 

gościnności: przyjmowania, ochrony, promowania i integrowania. 

Gościnność jest wielkim wyzwaniem w Ameryce, kontynencie, na 

którym jest wielu migrantów z południa na północ. Jesteśmy wezwani do 

współpracy we włączaniu wszystkich i do sprzyjania wymianie między 

braćmi i siostrami z różnych kultur. 

 

 

4. Przelew Ducha w Maryi i w Kościele  

a) Wezwanie do twórczego "przelewania się" w Duchu Świętym 

218. We Wprowadzeniu Ogólnym mówiliśmy o "przelewie" i powiedzieliśmy, 

że czynimy to w pozytywnym sensie nadanym przez papieża Franciszka, 

kiedy użył tego słowa na Synodzie dla regionu Amazonii. Wskazał, że 

wyzwania nas pokonują, a dar Boży rodzi twórczy przesyt, aby głosić 

Ewangelię i inkulturować Kościół według drogi Bożej, która szanuje 

osoby i kultury (por. QA 104-105). Termin ten wskazuje na wielkość 

wyzwań, które nas przerastają; na obfitość miłości, która współczuje i 

leczy rany; na synodalny przesyt, który szuka horyzontów, które 

zwyciężają. 

219. Duch Święty zachęca do misyjnego przepełnienia, aby głosić Ewangelię 

w stałym zasięgu. Już Aparecida prosiła "o ukazanie zdolności Kościoła 

do promowania i formowania uczniów i misjonarzy, którzy odpowiadają 

na otrzymane powołanie i przekazują wszędzie, z nadmiaru wdzięczności 

i radości, dar spotkania z Jezusem Chrystusem" (DAp 14). Misja jest 

zgodna z logiką daru i nadmiaru, ponieważ wyrasta z pełni radości i 

entuzjazmu, z bezinteresowności i wdzięczności. 

220. Dla obecnego Biskupa Rzymu słowo to ożywia i rozświetla procesy 

synodalne. "W dynamice synodu różnice są wyrażane i szlifowane aż do 

osiągnięcia harmonii, która nie musi odwoływać mieszkań 
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różnice. Tak właśnie dzieje się w muzyce: z siedmiu nut z ich wyższymi i 

niższymi tonami powstaje wielka symfonia, zdolna do wyartykułowania 

specyfiki każdej z nich. W tym tkwi jego piękno: powstająca harmonia 

może być złożona, bogata i nieoczekiwana. W Kościele to Duch Święty 

doprowadza do tej harmonii" (SJ 85). Duch generuje nieprzewidziane 

przezwyciężenie pozornie nierozwiązywalnych stanowisk i 

przeciwieństw. Jego dyskretne i harmonijne działanie wykracza poza 

nasze ograniczone horyzonty i otwiera nas na mądrość krzyża, na dar 

życia w obfitości, na kreatywność miłości pasterskiej, na 

przezwyciężanie syntez. 

221. Papież Franciszek wzywa nas do odkrywania, poprzez nadobfite światło 

wiary, obecności Boga w kulturach miejskich, w życiu mieszkańców i tak 

wielu mega miejskich "resztek" (por. EG 71-75). Wymaga to kontemplacji 

widzialnego oblicza i wsłuchania się w słyszalny szmer każdego miasta, 

który jest lustrzanym odbiciem i echem głosu jego mieszkańców, 

przechodniów i gości: "Kościół wychodzący do miast" (SN s. 84). 

Niebiańskie Jeruzalem, pełnia Królestwa Bożego, oświetla wiedzą, 

miłością i ewangelizacją małe i duże miasta. Przychodzi z wysoka i 

idziemy na jego spotkanie. Wymiar eschatologiczny Królestwa, Kościoła 

i misji ożywia nadzieję na drodze nawrócenia misyjnego i synodalnego, 

w tym zaangażowanie społeczne Ludu uczniów misyjnych. 

 
b) Nawiedzenie misyjne Matki Bożej z Guadalupe 

222. Kościół ma za matkę i wzór Maryję, Matkę Boga, pierwszą uczennicę 

misyjną Jezusa, swego Syna i Zbawiciela. W chwili Zwiastowania 

przyjęła z wiarą Słowo Boże i uczyniła je ciałem. Tam uczy nas słuchać, 

stawiać sobie pytania, rozeznawać wolę Bożą i być jej posłusznym w 

mocy Ducha. W ten sposób formuje nas w postawach, które kształtują 

Kościół przyjazny, rozmodlony, zdyscyplinowany. W Nawiedzeniu 

Maryja udaje się z pośpiechem, aby odwiedzić i pomóc swojej kuzynce 

Elżbiecie (por. Łk 1, 39-56). Matka Boża Nawiedzenia jest przykładem 

Kościoła, który wychodzi i podróżuje, który odwiedza i przebywa, 

przekazuje Jezusa przez swoją obecność, głoszenie i służbę, z miłością 

pomaga potrzebującym i przekazuje radość Chrystusa. Celebruje cuda 

miłosiernego Boga i pamięta o zbawieniu w historii swojego ludu, śpiewa 

w Magnificat o Bogu, który podnosi pokornych, kontempluje w sercu 

tajemnice wiary pośród codzienności. 

223. W tym wydarzeniu obraz, nazwa i sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe 

Matka Boża nawiedziła nasz naród i dała nam Jezusa, 
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błogosławiony owoc jej łona. W 2031 roku minie pięć wieków od 

misyjnej wizyty Maryi na tych ziemiach. Matka Boża z Guadalupe jest 

pierwszą uczennicą misyjną na kontynencie. W 1984 roku, na początku 

nowenny lat przygotowującej V stulecie rozpoczęcia pierwszej 

ewangelizacji w Ameryce, św. Jan Paweł II stwierdził, że "Ameryka 

Łacińska stała się ziemią nowego Nawiedzenia". Aparecida oświadczyła, 

że "Maryja jest wielką misjonarką, kontynuatorką misji swego Syna i 

formatorką misjonarzy" (DAp 269). 

224. Od początku naszej amerykańskiej historii kościelnej Matka Boża 

podtrzymuje nadzieję ludzi na tym kontynencie i jest wielkim duchowym 

ogniwem w całej Ameryce. "W wydarzeniu w Guadalupan, (ona) 

przewodniczyła, wraz z pokornym Juanem Diego, Pięćdziesiątnicy, która 
otworzyła nas na dary Ducha. Od tego czasu niezliczone wspólnoty 

znalazły w niej najbliższą inspirację do uczenia się, jak być uczniami i 

misjonarzami Jezusa" (DAp 269). 

225. Wiara chrześcijańska i duchowość katolicka odbijają się w twarzach 

cierpiących i chwalebnych Chrystusów latynoamerykańskiej kultury 

barokowej - czarnego Chrystusa z Esquipulas w Gwatemali czy Pana 

Cudów w Limie - które symbolizują barwy naszej Ameryki. Brązowe 

oblicze Dziewicy z Guadalupe od 1531 roku, czarne oblicze Matki Bożej 

z Aparecidy od 1617 roku i tyle innych wizerunków ukazuje 

macierzyńską miłość Boga do najbiedniejszych z biednych. 

226. Nawiedzenie oświetla ewangelizację jako drogę wyjścia, podróż i 

spotkanie. Konkretyzuje i aktualizuje boską obecność, ponieważ w 

Chrystusie "Bóg nawiedził i odkupił swój lud" (Łk 1, 68). To 

nawiedzenie Boga w Jezusie trwa poprzez misyjną obecność Kościoła w 

naszych miastach i miasteczkach. Matka Boża jest gwiazdą wciąż 

odnawianej ewangelizacji. Ona macierzyńsko odzwierciedla "czułe 

miłosierdzie Boga naszego" (Łk 1, 78). Wiemy, że "w działalności 

ewangelizacyjnej Kościoła istnieje styl maryjny. Ta dynamika 

sprawiedliwości i czułości, kontemplacji i kroczenia ku innym, jest tym, 

co czyni ją kościelnym wzorem ewangelizacji" (EG 288). Dlatego 

mówimy d o  M a t k i  B o ż e j : Zdrowaś, Królowo i Matko miłosierdzia, nasze 
życie, nasza słodycz i nasza nadzieja... zwróć ku nam swoje miłosierne oczy.... 
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TWÓRCZE PRZEPEŁNIENIE NA NOWYCH 
ŚCIEŻKACH DO PODĄŻANIA 

 

 
227. Zgromadzenie Eklezjalne zaprasza Kościół w Ameryce Łacińskiej i na 

Karaibach do twórczego przepełnienia w Duchu Świętym, aby 

przemierzać nowe drogi w swojej misji ewangelizacyjnej. Pierwsza sekcja 

tej trzeciej części podejmuje fundamentalne pojęcia wyrażone wcześniej 

jako ramy oświecenia i rozeznania dla prezentacji Propozycji 

duszpasterskich. Druga część zawiera orientacje duszpasterskie i kierunki 

działania rozeznane podczas Zgromadzenia. Oczywiście nie są to 

wszystkie te, które można by wskazać na konkretne życie duszpasterskie. 

Ale zapraszają nas do chodzenia w sposób synodalny i do wychodzenia 

na peryferie, z naszej rzeczywistości i w świetle Ducha. 

 

 

I. Kościół ewangelizowany i ewangelizujący 
w perspektywie misyjnej 

228. Droga duszpasterska w Ameryce Łacińskiej nakreślała oblicze Kościoła 

ewangelizowanego i ewangelizującego w perspektywie misyjnej. Już 

Konferencja w Medellin zaproponowała, aby wyjść poza "duszpasterstwo 

zachowawcze" i położyć większy nacisk na ewangelizację ( Med 6,1). W 

Evangelii Nuntiandi św. Paweł VI potwierdził, że Kościół "istnieje po 

to, aby ewangelizować" (EN 14) i że będąc ewangelizatorem, zaczyna od 

ewangelizacji samego siebie. Ona "zawsze potrzebuje ewangelizacji, jeśli 

ma zachować swoją świeżość, napęd i siłę do głoszenia Ewangelii" (EN 

15). 
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a) Ewangelizacja, aby uobecnić Królestwo Boże w świecie 

229. Ewangelizacja ma na celu "odnowienie ludzkości" (EN 18; 23; 75) na 

podstawie absolutnej nowości Jezusa Chrystusa, który uobecnia 

Królestwo Boże słowem i czynem (por. EN 7-9). Dokument z Puebla 

wzmocnił związki między ewangelizacją, kulturą i wyzwoleniem, 
wyrażając główne akcenty naszej posoborowej teologii (por. DP 394-

395; 479-485). Św. Dominik w 1992 roku wezwał do nowej 

ewangelizacji, która promuje integralną promocję i inkulturację 

Ewangelii (por. SD 23-30; 287-303). Aparecida wezwała do ciągłej 

kontynentalnej ewangelizacji misyjnej, która zmierza do "postawienia 

Kościoła w stałym stanie misji" (DAp 551). 

230. W twórczej ciągłości papież Franciszek potwierdza, że pielgrzymujący 

Lud Boży jest powołany do ewangelizowania i bycia ewangelizowanym, 

aby "uobecniać w świecie Królestwo Boże" (EG 176). Królestwo "jest 

wyzwoleniem od wszystkiego, co uciska człowieka" (EN 9) i odnawia 

wszystkie rzeczy, ponieważ prowadzi do "radykalnego nawrócenia, 

głębokiej zmiany serca i sposobu widzenia" (EN 10). 

231. Biskup Rzymu naucza, że: "misyjność jest paradygmatem całego 

Kościoła" (EG 15); i dodaje: "Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty 

będą starały się zapewnić środki niezbędne do podążania drogą 

nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego, które nie może pozostawić 

rzeczy takimi, jakimi są" (EG 25). Papież rozróżnia paradygmatyczne i 

programowe aspekty misji. Pierwszy sens widzi misję jako cel Kościoła 

pielgrzymującego i klucz do reformy życia duszpasterskiego. Misja jest 

paradygmatem dynamizującym. Drugie znaczenie wyraża programy 

duszpasterskie, które konkretyzują misję w codziennym życiu Kościołów 

lokalnych: symboliczne gesty, punktowe wydarzenia, konkretne plany, 

wszystkie akty ewangelizacyjne. 

232. Podejmując zaproszenie z Aparecidy, Zgromadzenie Eklezjalne zachęca 

do nawrócenia na misyjne u c z n i o s t w o  w komunii synodalnej, 

mobilizując Kościół do odnowionego protagonizmu wszystkich 

ochrzczonych, zwłaszcza młodzieży i kobiet (por. DAp 458). 

Jednocześnie wzywa do odnowy każdej struktury kościelnej, "aby stała 

się odpowiednim kanałem dla ewangelizacji dzisiejszego świata, a nie dla 

jego samozachowania" (EG 27; por. DAp 172). 
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b) Ewangelizacja integralna i integracyjna 

233. Droga do Kościoła służącego Królestwu Bożemu zakłada integralną 

ewangelizację, która obejmuje "całą osobę i całą ludzkość" (PP 14), a 

także dzieło stworzenia. Ponieważ polega ona na uobecnianiu Królestwa 

Bożego w świecie, obejmuje promocję człowieka i integralny rozwój 

(por. EG 178). W konsekwencji Kościół jest wezwany do obecności we 

wszystkich sferach życia, prowadząc działalność duszpasterską poza 

granicami kościelnymi, w sferze społeczno-ekonomicznej, politycznej, 

kulturowej i ekologicznej. 

234. W Drodze Amazonii papież Franciszek projektuje horyzont 

ewangelizacji integralnej, zawierając wytyczne do działania w czterech 

obszarach opartych na czterech marzeniach, które stanowią wyzwanie 

także dla kontynentu i całego Kościoła (por. QAm 7). Marzenie 
społeczne: Ameryka Łacińska i Karaiby, które walczą o prawa 

najuboższych. Marzenie kulturowe: naród, który kocha swoje korzenie i 

zachowuje swoją tożsamość. Ekologiczne marzenie: kontynent 

zachowujący swoje naturalne piękno, połączony z ekologią ludzką i 

społeczną. Marzenie eklezjalne: Kościół o obliczu latynoamerykańskim 

i karaibskim, zapewniający "kapilarną i protagonistyczną obecność 

świeckich w Kościele" (QAm 94). 

235. Zbawienie zakłada "przejście od sytuacji mniej ludzkich do bardziej 

ludzkich" (Medytacja, Wprowadzenie, 6). Dlatego marzenie eklezjalne 

jest nierozerwalnie związane z marzeniem społecznym, kulturowym i 

ekologicznym. W rzeczywistości wspólnoty kościelne o obliczu 

latynoamerykańskim i karaibskim, skoncentrowane na misji, będą 

istniały tylko wtedy, gdy będą wcielone w kultury tego kontynentu, w 

harmonię przyrody, która je osłania i w serce społeczeństwa bez osób 

wykluczonych. 

 

 

II. Propozycje duszpasterskie i kierunki działań  

236. W perspektywie Soboru Watykańskiego II integralne i integrujące 

działanie ewangelizacyjne obejmuje przynajmniej sześć następujących 

wymiarów: wymiar kerygmatyczny i misyjny; wymiar profetyczny i 

formacyjny; wymiar duchowy, liturgiczny i sakramentalny; wymiar 

synodalny i partycypacyjny; wymiar społeczno-transformacyjny; wymiar 

ekologiczny. 



W kierunku Kościoła synodalnego wychodzącego 
na peryferie 

90 
 

Przyjmujemy te wymiary jako podstawowy zarys do klasyfikacji wyzwań 

duszpasterskich wypracowanych w grupach rozeznania przez 

Zgromadzenie Eklezjalne oraz syntez, które zostały dokonane na 

podstawie propozycji. 

237. Wskazane w nawiasach cytaty liczbowe rozpoczynające się od litery D 

odpowiadają kolejności 231 Wyzwania, jaka występuje w rejestrze 

zgromadzeń. Wśród nich znajduje się 41 Propozycji, które 

usystematyzowały Wyzwania i nad którymi pracowały grupy rozeznania, 

opracowując Wskazania duszpasterskie - zwane tu Liniami działania - w 

perspektywie ich realizacji. Wiele wierszy jest przepisywanych verbatim, 

inne są przerabiane w celu dopracowania ich brzmienia, jeszcze inne 

uwydatniają pewne orientacje implicite, zgodnie z poprzednimi. Sposób 

podejmowania linii Zgromadzenia prowadzi do pewnych powtórzeń, 

choć podjęto próbę jak największej syntezy. 

238. Propozycje duszpasterskie i kierunki działania są owocem procesu 

prowadzonego przez Zgromadzenie na różnych jego etapach. Dlatego, aby je 

scharakteryzować, bierzemy pod uwagę także Dokument dla podróży, 

przeznaczony do przygotowania procesu, Syntezę narracyjną, która gromadzi 

wkład słuchania, oraz Dokument dla rozeznania wspólnotowego, będący 

narzędziem roboczym dla Zgromadzenia, a także wkłady z Akt 

Zgromadzenia. Zakładamy te Propozycje i Kierunki działania z różnymi 

sformułowaniami wyrażonymi po drodze. W ich sformułowaniu pomija 

się podmioty, a zdanie rozpoczyna się od czasowników wskazujących na 

czynności priorytetowe. 

 
 

1. Wymiar kerygmatyczny i misyjny  

239. Kiedy mówimy o wymiarze kerygmatycznym i misyjnym, odnosimy się 

do samego serca wszelkiej akcji ewangelizacyjnej, która z centralnej 

pozycji Słowa Bożego musi stać się głoszeniem, proponowaniem i 

towarzyszeniem wierze w Pana Jezusa. Musi być, w różnych swoich 

przejawach, żarliwym głoszeniem osoby Chrystusa, aby doprowadzić 

ludzi do spotkania z Nim i do pójścia za Nim, co wyzwala uczniostwo 

misyjne, miłość braterską i życie kościelne oparte na nowym przykazaniu 

miłości (por. QAm 64-65). 

240. "Nie mamy innego skarbu niż ten. Nie mamy innej radości i innego 

priorytetu niż być narzędziami Ducha Bożego, w Kościele, aby Jezus 

Chrystus był znajdowany, śledzony, kochany, adorowany, głoszony i 

przekazywany wszystkim, nie tylko w Kościele, ale także w świecie". 
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Jednak wszystkie trudności i opory. To jest najlepszy serwis - jej serwis! -co 

Kościół ma do zaoferowania ludziom i narodom" (DAp 14). 

241. Wymiar kerygmatyczny i misyjny, podobnie jak wszystkie inne, ma 

charakter przekrojowy i rozwija się szczególnie w itinerarium trzech 

etapów ewangelizacji: "działanie misyjno-wczesne, działanie katechetyczno-

inicjacyjne i działanie duszpasterskie, o zróżnicowanych celach i 

środkach" (KPK 31- 37). Ćwiczenia dialogu i rozeznania przeprowadzone 

w Zgromadzeniu wskazują na te Propozycje. 

 
a) Kościół jako znak i narzędzie spotkania z Jezusem Chrystusem 

242. Trzeba się zaangażować, aby działania wspólnot kościelnych były 

prawdziwą przestrzenią głoszenia i spotkania z Chrystusem 

zmartwychwstałym obecnym w ich własnych kontekstach (por. D 13, 

65,176; SN s. 126- 132; DDC 11-14). Uznajemy, że z tego spotkania 

płynie nawrócenie, chęć bycia uczniem misyjnym, wzrost w wierze, 

poczucie przynależności do wspólnoty kościelnej i udział w jej drodze 

synodalnej. Jest także źródłem miłosiernego serca, które rodzi 

współczucie dla ubogich i tych, którzy znajdują się na peryferiach ludzkiego 

cierpienia. Odnawia impuls misyjny, który każe nam wychodzić do 

innych, by wraz z Jezusem przyprowadzić ich do miłosiernego Ojca, 

przekazując im radość z naszego własnego spotkania z Nim. 

243. Ewangelizować to także sprzyjać odnowionemu podejściu do Chrystusa, 

od centralnego miejsca Słowa Bożego, dla nas wszystkich, którzy już 

zdecydowali się pójść za Panem. "Jeszcze bardziej potrzebujemy tego 

przebywania sam na sam z Panem, aby na nowo odkryć serce misji w 

Ameryce Łacińskiej w jej obecnych warunkach... Jeśli nie wyjdziemy z 

Nim na misję, wkrótce zgubimy drogę". 15 

244. Spotkanie z Chrystusem jest podstawowym kryterium rozeznania i 

planowania wszelkiej działalności ewangelizacyjnej. Jesteśmy powołani, 

by być, osobiście i jako wspólnota, najlepszymi narzędziami, aby wielu 

mogło Go odkryć, poznać, pokochać i naśladować także w obecnych 

okolicznościach (por. DAp 14). Musimy wprowadzić w życie słowa 

apostoła: "Stałem się słaby ze słabymi, abym mógł zwyciężyć słabych". 

Stałem się wszystkim dla wszystkich ludzi, abym mógł wszelkimi 

sposobami zbawić niektórych. I czynię wszystko dla 
 
 

15 Franciszek, Przemówienie do Komitetu Sterującego CELAM, 7 września 2017 r. 
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Ewangelii, aby dzielić z nimi jego dobra" (1 Kor 9, 22-23). Musimy na 

nowo przyjąć czasowniki, którymi Mistrz posługuje się w swojej misji: 

"idąc, spotyka; gdy spotyka, zbliża się; gdy zbliża się, mówi; gdy mówi, 

dotyka swoją mocą; gdy dotyka, uzdrawia i zbawia". Przyprowadzić do 

Ojca tylu, ilu spotka, to cel Jego nieustannego wychodzenia". 16
 

245. Linie działania w pierwszym ogłoszeniu: 

• Promowanie spotkania z Chrystusem poprzez ustanowienie i rozwój 

twórczej akcji misyjnej, która zachęca do nowych form zbliżenia i 

dialogu z ludźmi dalekimi od wiary, z tymi, którzy twierdzą, że są 

agnostykami lub ateistami, oraz z tymi, którzy mówią, że wierzą, ale 

nie są zainteresowani przynależnością do wspólnoty wiary. 

• Głosić Ewangelię z odnowioną metodologią, aby dotarła do 

wszystkich, ukazując Jezusa, który przyjmuje wszystkich bez różnicy, 

wraz z Jego sposobem odnoszenia się do ludzi i do stworzenia. 

• Zaproponować wiarę w Jezusa Chrystusa, uznając w dialogu ziarna 

Słowa obecne już w wielu kulturach i czyniąc z pierwszego głoszenia 

bramę do katechezy. 

246. Linie działania w inicjacji chrześcijańskiej: 

• Promować odnowę katechezy jako spotkania z żywym Chrystusem i w 

służbie inicjacji w życie chrześcijańskie, kształtując zwłaszcza we 

wspólnocie i w społeczeństwie zaangażowanie w wiarę. 

• Przejście od katechezy rozumianej wyłącznie jako przygotowanie do 

przyjęcia sakramentów, do opracowania itinerarium wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, które formuje uczniów-misjonarzy w sposób 

integralny, utożsamiających się z myślami, uczuciami, postawami, 

decyzjami i projektami Jezusa, w Jego służbie dla Królestwa Bożego. 

• Zapewnić szkolenie katechetów w kluczu inicjacji do życia 

chrześcijańskiego i nadać większe znaczenie katechezie dorosłych. 

• Promować posługę katechetów świeckich, mężczyzn i kobiet, zgodnie 

z motu proprio Antiquum ministerium. 
 

 

 
 

16 Franciszek, Przemówienie do Komitetu Sterującego CELAM, 07/09/17. 
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247. Kierunki działań w stałej formacji wiary: 

• Pracować nad osiągnięciem coraz dojrzalszego doświadczenia wiary, 

przezwyciężać postawy obojętności wobec wyzwań obecnego 

kontekstu, poprzez formację integralną, całościową i dostępną, starając 

się, aby każda osoba doświadczyła nawrócenia, które prowadzi do 

pełnego życia, zaangażowanego w potrzeby swojego środowiska i 

zgodnego z jej chrześcijańską tożsamością. 

• Promować spotkanie z Chrystusem z rzeczywistości naszych 

terytoriów i kontekstów, w świetle Słowa Bożego, szukając 

doświadczenia wspólnotowego w różnych obszarach: rodziny, 

podstawowe wspólnoty kościelne, CEB, małe wspólnoty, parafie, 

szkoły, ruchy, Kościoły partykularne. 

• Promować procesy animacji biblijnej duszpasterstwa i odnowioną 

pedagogikę rozeznania dla katechetów i wyświęconych ministrów, aby 

umieć towarzyszyć formacji wiary. 

 
b) Kościół pielęgnujący duchowość misyjną 

248. W obliczu wielkich wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny świat, 

wyrażono potrzebę stałej pracy w zakresie promocji i pielęgnowania 

życia duchowego uczniów-misjonarzy (por. D 44). Aby była 

zakorzeniona w spotkaniu z Chrystusem, musi być karmiona w 

sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, i w modlitewnej medytacji 

Słowa; musi być wzbogacona przez aktywne uczestnictwo w życiu i 

służbie wiernego Ludu Bożego oraz przez wierzącą refleksję nad 

wydarzeniami, kontekstami i samym działaniem ewangelizacyjnym. 

249. Potrzebujemy duchowości, która "zwiększa radość Ewangelii w naszym 

własnym życiu i zachęca nas do przekazywania jej wszystkim poprzez 

osobiste świadectwo" (por. D 22). To "zachęca nas do uznania własnych 

słabości i utraty lęku przed popełnianiem błędów, przezwyciężenia 

autoreferencyjności i ideologii, które lokują pewność sukcesu we 

własnych siłach i projektach" (D 109). To "łączy w ewangelizacji 

transcendentne i immanentne, wiarę i rzeczywistość społeczną" (D 224). 

Duchowość wcielona, która zabiera nas na peryferie, na spotkanie z 

ofiarami niesprawiedliwości społecznej i podtrzymuje nas w pracy na 

rzecz integralnego i zrównoważonego rozwoju człowieka. 
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250. Linie działania: 

• Pogłębienie formacji duchowej jako stałego procesu, który ma swój 

początek w inicjacji chrześcijańskiej. 

• Wspieranie duchowości skoncentrowanej na osobistej i wspólnotowej 

relacji z Jezusem Chrystusem, która otwiera nas na doświadczenie 

mistagogiczne i inkarnacyjne. 

• Promować życie modlitwy i kontemplacji Ewangelii w naszych 

grupach i w działalności misyjnej Kościoła, aby być wiernym 

Chrystusowi misjonarzowi Ojca, który pomaga nam żyć i przekazywać 

radość misji. 

• Ożywiać wspólnotę i osobistą biblijną animację pastoralną w 

codziennym życiu. 

• Pracować na rzecz większego uznania pobożności ludowej jako 

miejsca spotkania z Jezusem Chrystusem, duchowości wcielonej w 

kulturę prostą, poprzez którą lud chrześcijański ewangelizuje siebie i 

realizuje misyjne powołanie Kościoła. 

• Towarzyszyć i promować duchowość we wszystkich dziedzinach życia 

Ludu Bożego, którą przede wszystkim należy ubłagać jako dar 

Zmartwychwstałego. 

• Zwrócenie szczególnej uwagi na pobożność maryjną, 

rozpowszechnioną na naszym kontynencie, a skupioną zwłaszcza w 

sanktuariach poświęconych Matce Bożej. 

• Wspieranie odnowionej maryjnej pedagogiki pastoralnej, aby Kościół 

w drodze był jak Maryja w Nawiedzeniu, niosąc Jezusa, i jak w 

Magnificat, głosząc cuda Boga. 

 
c) Kościół słuchający wołania ubogich, wykluczonych i odrzuconych 

251. Jako Kościół w drodze chcemy bardziej słuchać wołania ubogich, 

wykluczonych, odrzuconych, cierpiącego ludu Bożego i cierpiącej ziemi. 

W ten sposób Zgromadzenie jest wierne biblijnym korzeniom wszelkiego 

działania zbawczego, którym jest objawienie się Bożego miłosierdzia 

przed wołaniem Jego ludu (por. Wj 3,7-8) i przed "wołaniem" Jego Syna 

(Mk 14,37; Dz 2,24). Pragnie również podążać za najnowszym 

Magisterium Kościoła, dla którego wołanie pochodzi przede wszystkim 

od ubogich (por. EG 187), od całych narodów (EG 190), od ziemi (LS 

49, 53). i które "woła do nieba" (QAm 9) i "woła do Boga" (QAm 9). 
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"woła o sprawiedliwość" (EG 188). Zgromadzenie podejmuje eklezjalną 

Tradycję kontynentu, która mówi o głuchym wołaniu, które pochodzi od 

milionów ludzi (por. Medytacja 14.2), które pochodzi z krzyku ludu 

cierpiącego i domagającego się sprawiedliwości, wolności i poszanowania 

podstawowych praw człowieka (por. DP 87, 89). Wołanie, które 

pochodzi przede wszystkim od najuboższych kobiet, które na wszystkich 

etapach swojego życia podlegają wielu formom wykluczenia i przemocy 

(DAp 454) i które tak często jest przemilczane (SN s. 99). 

252. Wśród usłyszanych głosów mocno wybrzmiewa wezwanie do wzmocnienia 

społecznego wymiaru Ewangelii w życiu chrześcijańskim i w całej misji 

ewangelizacyjnej. Owoce konkretyzują się w piątym wymiarze 

społeczno-transformacyjnym, ale ten musi być kultywowany od samej 

proklamacji kerygmatycznej. Ziarno zostaje zasiane w procesach 

inicjacji, kiedy serce chrześcijanina kształtuje się jako uczeń-misjonarz, a 

Kościół jako szkoła miłosierdzia, szpital miłosierdzia i zaczyn przemiany 

na swoim terenie i w społeczeństwie. 

253. Aby te działania stały się rzeczywistością, konieczne jest, aby Kościół 

stał się bliski, otwarty, wrażliwy i zaangażowany w problemy 

przeżywane przez ludzi. Pozwoli to na słuchanie, towarzyszenie i 

przyjęcie jako centralnego głosu osób najsłabszych i odrzuconych, na wzór 

Jezusa, odzyskując sens świadectwa i proroctwa w obliczu pojawiających 

się sytuacji społecznych. W tym celu nie może milczeć w obliczu 

niesprawiedliwości, ale jednocześnie musi być mostem pojednania. 

254. Linie działania: 

• Stworzenie nowych i odpowiednich pedagogii i metodologii 

pierwszego głoszenia, katechezy inicjacyjnej i stałej formacji wiary, 

które zgodnie z Ewangelią osiągają kultywowanie i rozwój bardziej 

społecznej i wspierającej wizji człowieka. 

• Wzmocnić społeczny wymiar ewangelizacji, ożywiając procesy mające 

wpływ na przemianę rzeczywistości społecznej. 

• Wdrażać ewangelizację zdolną do promowania kultury chrześcijańskiej 

w różnych przestrzeniach kulturowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem naszego wspólnego domu. 

• Rozwijanie akcji misyjnej na rzecz ofiar różnych rodzajów przemocy i 

uprzedzeń poprzez skuteczne metody integracji społecznej, braterstwa i 

solidarności. 



W kierunku Kościoła synodalnego wychodzącego 
na peryferie 

96 
 

• Tworzyć przestrzenie, które generują procesy obrony godności ludzkiej 

i reagowania na sytuacje niesprawiedliwości w różnych kulturach, 

szczególnie z ludnością rdzenną. 

 
d) Ewangelizacja inkulturowana i międzykulturowa 

255. Kontynent Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest wyraźnie plurikulturowy. 

Uznanie tej cechy ma szereg implikacji dla życia pasterskiego, które musi 

uwzględniać integrację krajów regionu. Świadomość różnorodności 

kulturowej była już obecna w Medellín (por. Med., Wprowadzenie 1: 1,2; 

4,3; 5,11) i w Puebla (por. DP 19, 52, 53, 201). Od św. Dominika do tej 

świadomości dołącza się refleksja nad inkulturacją (por. SD 13, 24, 30, 49), 

podjęta przez Aparecidę (por. DAp 94, 479). W Syntezie narracyjnej oraz 

w Dokumencie rozeznania wspólnotowego wskazano na potrzebę jego 

realizacji (SN s. 51, 66, 165; SDC 93). 

256. W odniesieniu do promocji międzykulturowości i międzyreligijności 

Zgromadzenie wyraża, że inkulturacja jest procesem dwukierunkowym. 

Trzeba o niej myśleć w perspektywie wzajemności, w której różne 

kultury nie tylko ubogacają się chrystologiczną tajemnicą, ale wnoszą do 

niej swoje własne bogactwa. Z tego powodu należy odrzucić wszelkie formy 

kolonializmu. 

257. Jako głos Ducha skierowany do naszych Kościołów rozbrzmiewa 

wezwanie do uznania, w sposób afektywny i skuteczny, 

wielokulturowości, która charakteryzuje nas jako kontynent. Przyjęcie tej 

różnorodności w tożsamości naszych krajów i regionów jest 

podstawowym elementem naszego nawrócenia. Ewangelizacja nie może 

być budową jednej formy kulturowej. Wspólnota kościelna wprowadza 

Ewangelię w dialog z kulturami, aby mogło nastąpić wzajemne 

ubogacenie. 

258. To przekonanie prowadzi nas do zobowiązania, do którego tak usilnie 

wzywamy, do ewangelizowania poprzez podchodzenie z szacunkiem do 

różnych kultur. Chodzi o podjęcie dialogu z tymi, którzy żyją w tych 

kontekstach społecznych i rozeznanie znaków czasu, zasianych już 

nasion Słowa i owoców Ewangelii. Chcemy zaproponować w 

odpowiedni i dostosowany sposób spotkanie z Chrystusem i Jego 

naśladowanie jako autentyczny projekt życia. Proces ten musi sprzyjać 

różnorodności wyrazów teologicznych, liturgicznych i duchowych, jako 

prawdziwy wielościan eklezjalny. 
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259. Linie działania: 

• Afektywnie i skutecznie przyjmować, z szacunkiem i pokorą, 

różnorodność kulturową, społeczną, religijną, międzypokoleniową, 

młodzieżową i ludzkie peryferia. 

• Rozpoznać ziarna Słowa w różnych kulturach, aby zbliżyć się do nich 

w duchu inkulturacji i interkulturowości. 

• Zachęcaj do teologicznej, liturgicznej, katechetycznej i duchowej ekspresji 

ludów tubylczych i afro-descendentalnych. 

 
e) Misyjna rola młodych ludzi w Kościele i w świecie 

260. "Obyście [młodzi ludzie] potrafili iść pod prąd i umieli dzielić się 

Jezusem, przekazywać wiarę, którą wam dał. Obyście poczuli w sercach 

ten sam nieodparty impuls, który poruszył św. Pawła, gdy mówił: "Biada 

mi, gdybym nie głosił Ewangelii" [...] Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa 

do każdego środowiska, nawet na peryferie egzystencjalne, nawet do tych, 

którzy wydają się najbardziej odlegli, najbardziej obojętni" (CV 176-177). 

Proces rozeznawania Zgromadzenia wyraźnie podkreślił to pragnienie 

papieża. 

261. Zgromadzenie pilnie wezwało do uznania, że młodzi ludzie są 

podstawowymi podmiotami komunii, uczestnictwa i misji Kościoła. Jest 

to wyzwanie, aby pozwolić im pokazać nam drogi nowości i nie bać się 

objąć ucieleśnionych przez nich kultur, które manifestują sposób, w jaki 

przekształca się historia. Oznacza to pchnięcie ich do przywództwa 

społecznego i politycznego. 

262. Priorytet ten wynika również z oznak nadziei dawanych przez młodych 

ludzi. Znaczna część z nich jest zainteresowana i chętnie uczestniczy w 

wolontariacie o charakterze społecznym, ekologicznym, ekumenicznym i 

międzyreligijnym. Dla wielu te doświadczenia były inspirujące i 

pomogły im odnaleźć "sens życia" i "swoje miejsce w Kościele". 

263. Zgromadzenie Eklezjalne angażuje się w solidną formację młodych ludzi 

w teraźniejszości, aby byli świadkami wiary dziś i jutro. W tym celu 

należy rozwijać konkretne umiejętności, takie jak asertywna 

komunikacja, słuchanie i rozeznanie. Osiągając dojrzałość w wierze, 

staną się bardziej świadomi wiodącej roli i współodpowiedzialności 

młodych świeckich w życiu Kościoła. Ważnym czynnikiem jest 

towarzyszenie zawodowe 
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i szkolenia zawodowego, które muszą odbywać się w ramach projektu 

życiowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru afektywnego, 

społecznego i politycznego. 

264. Linie działania: 

• Promować przestrzenie dla przyjęcia, słuchania, formacji i 

przywództwa, aby młodzi ludzie mogli spotkać Chrystusa, być 

towarzyszami na ich drodze wiary jako uczniowie misyjni i uczyć się 

być protagonistami w życiu i misji Kościoła w świecie. 

• Stworzyć środowiska wspierające ich innowacyjne pomysły, zdolne do 

generowania nowych dróg w ewangelizacji, integrujące ich nowe style 

i języki. 

• Mobilizować młodych ludzi do bycia misjonarzami na kontynencie i 

poza nim. 

• Wspierać pozytywne doświadczenia i dążyć do reorientacji 

duszpasterstw młodzieżowych, które nie odpowiadają tożsamości i 

potrzebom młodych ludzi, w spójności z naśladowaniem Pana. 

• Gruntownie przyswoić sobie kierunki adhortacji Christus vivit i 

dokumentów Synodu o młodzieży. 

• Uznać i promować udział i przewodnictwo młodych ludzi w 

wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(ICT) w działaniach ewangelizacyjnych. 

 
f) Od duszpasterstwa miejskiego do duszpasterstwa miejskiego 

265. Potwierdzamy wyzwanie, jakim jest przejście od duszpasterstwa w 

mieście do bardziej zdefiniowanego duszpasterstwa miejskiego. Chodzi o 

promowanie działania wcielonego w rzeczywistość miast, tak 

rozpowszechnionych na kontynencie i charakteryzujących się własnymi 

wyzwaniami, stylami życia, kulturami, językami, symbolami i 

wyobrażeniami, wykraczającego poza zwykłe duszpasterstwo w ramach 

miasta. 

266. Słyszane głosy wspominają o obecności i posłudze wielu uczniów 

misyjnych w miastach, dążących do zmian w kierunku lepszych 

warunków życia i lepszej posługi ewangelizacyjnej. Wskazują też na 

potrzebę większej bliskości wspólnoty kościelnej wobec ofiar kultury 

wyrzucania pieniędzy i niesprawiedliwości, które koncentrują się w 

miastach. 
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miast. Istnieje pilna potrzeba rozwoju duszpasterstwa miejskiego, 

zdolnego do dotarcia do ubogich i wykluczonych, a także do ośrodków 

decyzyjnych, zarówno w strukturach administracyjnych, jak i w 

organizacjach wspólnotowych. 

267. W ten sam sposób główne stwierdzenie Aparecidy na temat 

duszpasterstwa miejskiego nadal do nas przemawia: "Bóg żyje w mieście, 

pośród jego radości, tęsknot i nadziei, a także w jego bólach i cierpieniach. 

Cienie, które naznaczają codzienność miast, takie jak przemoc, ubóstwo, 

indywidualizm i wykluczenie, nie mogą przeszkadzać nam w 

poszukiwaniu i kontemplowaniu Boga życia także w środowiskach 

miejskich" (DAp 514). 

268. Linie działania: 

• Uznać, że miasto jest laboratorium współczesnej kultury, złożonej i 

mnogiej, z nowym językiem i nową symboliką, i że rozciąga się ona 

również na świat wiejski. 

• Rozwijać procesy formacyjne, oparte na Słowie Bożym, które 

przygotowują świeckich do rozpoznania warunków życia w mieście i 

do podjęcia ich zadań jako obywateli, dających świadectwo Ewangelii 

w różnych kontekstach miejskich. 

• Przeorientować różne duszpasterstwa i połączyć je z dzielnicami - z 

uznaniem Podstawowych Wspólnot Eklezjalnych - towarzysząc i 

umacniając powszechną pobożność katolicką. 

• Idźcie do sektorów parafialnych, na ulice, do domów, do ośrodków 

edukacyjnych, do różnych przestrzeni miejskich, do organizacji 

sąsiedzkich, aby urzeczywistnić wezwanie do bycia Kościołem 

wychodzącym na zewnątrz i wejść w serce wyzwań jako zaczyn 

świadectwa. 

• Spotkanie i opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i 

bezbronnymi, które żyją i pracują na ulicy, towarzyszenie im w 

obronie ich godności i praw. 

• Promowanie dialogu między wiarą a kulturą w nowych przestrzeniach 

artystycznych, komunikacyjnych, edukacyjnych, zawodowych i 

naukowych. 

• Dokonać przeglądu procesów formacyjnych w seminariach i domach 

zakonnych, aby przyszli wyświęceni ministrowie lepiej rozumieli 

warunki miejskie i mogli lepiej służyć życiu i towarzyszeniu w wierze. 
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g) Kościół wychodzący do nowych areopagów 

269. Kontynent cyfrowy, z jego technologiami informacyjnymi i 

komunikacyjnymi, pojawia się na wiele sposobów w słuchowisku. Z 

jednej strony przypomina się o jego znaczeniu w czasach pandemii. Z 

drugiej strony zauważa się lukę w dziedzinie edukacji, która posiada już 

wiele platform służących temu celowi, ale nie są one dostępne dla 

wszystkich. Zauważa się, że globalizacja ma miejsce również w tej 

dziedzinie, która jest naznaczona wieloma sporami ideologicznymi i 

handlowymi. Świat komunikacji oferuje ważne zasoby dla różnych form 

ewangelizacji, od środków masowego przekazu - z których musimy nadal 

korzystać - po nowe technologie wirtualne. 

270. Powstała nowa przestrzeń cyfrowa, podtrzymywana przez ekspansję 

internetu, sieci społecznościowych i masowość smartfonów. Na tych 

obszarach, które ulegają ciągłym zmianom, pojawia się konkretne 

wezwanie do wyjścia z siebie, do pozostawienia papierów wartościowych 

innych czasów, aby podjąć nowe wyzwania antropologiczne, społeczne i 

kulturowe, które mają tam miejsce. 

271. W Zgromadzeniu wielokrotnie wybrzmiewał apel o wykorzystanie 

technologii komunikacyjnych w przekazie wiary, zwłaszcza z 

protagonizmem ludzi młodych. Od dobrego wykorzystania technologii 

wymaga się od nas ewangelizacji świata cyfrowego, który stanowi nową 

przestrzeń społeczną i kulturową, w której wielu ludzi żyje i buduje 

swoje życie. 17 Stoimy w obliczu procesu, który generuje wielkie 

przemiany w mentalności, w zachowaniu, w kryteriach analizy i 

rozeznania. Stąd możliwość rozpoznania i promowania sieci społecznych 

i przestrzeni komunikacyjnych dla spotkania z Jezusem Chrystusem i 

kontemplacji rzeczywistości oczami wiary. Pandemia była scenariuszem 

społecznym, który spowodował wejście w cybernetyczny świat jako 

narzędzie reagowania na sytuację. 

272. Linie działania: 

• Zaplanować integralną i krytyczną formację w zakresie informacji 

medialnych i wchodzenia w nowe technologie, obejmującą zwłaszcza 

młodzież i nastolatków, z ewangelizacyjnym i przemieniającym 

spojrzeniem na rzeczywistość. 
 

 

 

17 (por. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej, 12 maja 2013 r.). 
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• Promować etyczne i profesjonalne wykorzystanie technologii 

komunikacyjnych w celu osiągnięcia wysokiej jakości obecności 

Kościoła poprzez te media. 

• Zapewnienie gwarancji równego dostępu do informacji i zasobów 

łączności dla całej populacji. 

• Kształcenie cyfrowych ewangelizatorów do przekazywania wiary i 

humanizmu chrześcijańskiego. 

• Podjęcie, z miłością i jasnością, wyzwania związanego z obecnością 

nowych grup na portalach społecznościowych i w mediach, które sieją 

postawę nieufności i podejrzliwości wobec Kościoła, zwłaszcza na 

temat pontyfikatu papieża Franciszka. 

• Rozwijać, w sposób inkulturowany i twórczy, akcję misyjną w świecie 

wirtualnym, z nastawieniem dialogicznym, profetycznym i 

proaktywnym. 

• Włączać wykorzystanie technologii komunikacyjnych, Internetu i sieci 

społecznych w procesy katechezy i stałej formacji wiary. 

 

 
2. Wymiar proroczy i formacyjny 

273. Wymiar profetyczny i formacyjny jest jedną z podstaw przekazywania 

wiary, zgodnie z Tradycją kościelną i wskazaniami Magisterium. Sobór 

Watykański II wspomina o pilnej potrzebie stałej formacji dorosłych i 

prawdziwego wychowania młodzieży w dzisiejszych warunkach. 

Dokument z Medellin przewiduje elementy edukacji integralnej i 

wyzwalającej (por. Med 4). W Puebla celem było uformowanie 

dojrzałego laikatu poprzez wzmocnienie wszystkich narzędzi formacji 

(DP 155). W Santo Domingo mówiono o integralnej formacji dla 

wszystkich duszpasterzy (por. SD 1, 3, 4). Dokument z Aparecidy stawia 

"wyraźną i zdecydowaną opcję na rzecz formacji uczniów-misjonarzy, 

aby jako ochrzczeni mogli pogłębiać swoje powołanie i zaangażowanie w 

każdej funkcji, jaką pełnią w Kościele" (DP 276). Uwagi zebrane 

podczas Zgromadzenia Eklezjalnego dotyczące wymiaru profetycznego i 

formacyjnego dla działań ewangelizacyjnych w przyszłości można 

pogrupować w cztery podstawowe propozycje duszpasterskie. 



W kierunku Kościoła synodalnego wychodzącego 
na peryferie 

102 
 

a) Integralny program formacyjny dla całego Ludu Bożego 

274. Formacja chrześcijańska "poddaje się procesowi integralnemu, to znaczy 

obejmuje różne wymiary, wszystkie zharmonizowane ze sobą w 

żywotnej jedności" (DAp 279). W Propozycjach Zgromadzenia dziedzina 

ta jest dość szeroka i obejmuje także wychowanie teologiczne i duchowe. 

Wspomina się również o pomocy nauk społecznych i nowych technologii 

w przyczynianiu się do osobistego i wspólnotowego rozwoju człowieka. 

Zadanie to zakłada towarzyszenie stałym procesom na drodze wiary, 

które rozpoczynają się w inicjacji chrześcijańskiej wśród dzieci i 

dorosłych i wymagają ciągłej aktualizacji. Musi to być formacja oddolna 

i docierająca do wszystkich obszarów Kościoła, konsekrowanych i 

świeckich, aby wzmocnić posługi wszystkich ochrzczonych. Nie 

wchodzimy tu w opisywanie różnych itinerariów duchowych, 

sapiencjalnych, katechetycznych i duszpasterskich. 

275. Celem formacji integralnej jest zapewnienie środków skutecznej 

komunikacji, kładąc nacisk na umiejętność słuchania, relacje braterskie i 

integracyjne oraz pracę zespołową. Wśród jej wyzwań jest uznanie 

"wielokulturowości" kontynentu i towarzyszenie jej na drodze 

nawrócenia teologicznego, pastoralnego i eklezjalnego; pogłębianie 

wcielonej formacji duchowej, skoncentrowanej na osobistej i 

wspólnotowej relacji z Jezusem Chrystusem, która otwiera nas na 

doświadczenie mistagogiczne; formowanie w kulturze troski o życie i 

wspólny dom, uprzywilejowanie godności ludzkiej i pielęgnowanie wartości 

chrześcijańskich w rodzinach i wspólnotach kościelnych. 

276. Pośród wielu wyzwań, w formacji teologicznej jesteśmy wezwani do 

ponownego wyobrażenia, dekonstrukcji i rekonstrukcji relacji między 

teologią a duszpasterstwem w taki sposób, aby była ona skoncentrowana 

na chrzcie, na opcji na rzecz ubogich, jak również do nadania nowego 

impulsu biblijnej animacji duszpasterstwa wspólnotowego, parafialnego i 

osobistego, aby zachować i wzbogacić wiarę pośród codziennego życia. 

277. Linie działania: 

• Opracować stopniowe, dynamiczne i integralne itinerarium 

formacyjne, które pomaga i rozbudza prorocze zaangażowanie 

uczniów-misjonarzy. 

• Wzmocnienie umiejętności emocjonalnych, zdolności intelektualnych i 

postaw solidarności w celu promowania projektów odpowiedzialności 

społecznej. 
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• Ratowanie wartości edukacji powszechnej i nadanie większego 

znaczenia edukacji w zakresie właściwego wykorzystania technologii. 

 
b) Formacja w synodalności do przezwyciężenia klerykalizmu 

278. Zgromadzenie zaprasza do promowania i umacniania formacji, w której 

synodalny model Kościoła jest przywłaszczany przez wszystkich jego 

członków. Oznacza to przyjęcie modelu Kościoła, który przezwycięża 

klerykalizm i dychotomię między różnymi ekspresjami kulturowymi i 

pokoleniowymi. Proponuje się promowanie dialogu i pokoju, na 

poziomie synodalności, a także poszukiwanie kultury dobrego życia, 

szanującej różnorodność i doceniającej bogactwo odmienności. 

279. Zgromadzenie wzywa do dostarczenia narzędzi do osiągnięcia 

uczestnictwa całego Ludu Bożego, przezwyciężenia wszelkiego rodzaju 

nadużyć i złego traktowania, gdzie wszyscy czujemy się bezpieczni i 

mile widziani. 

280. Linie działania: 

• Skonsolidować rozpoczętą drogę synodalną, aby pomogła nam 

odpowiedzieć na aktualne wyzwania w komunii i w świetle Słowa 

Bożego. 

• Wyzwolić proces sprzyjający współodpowiedzialnemu uczestnictwu i 

dowartościowaniu charyzmatów, darów, posług i posług w 

podejmowaniu decyzji w przestrzeni kościelnej. 

• Promować duszpasterstwo spotkań skupione na duchowości wcielenia 

i komunii. 

 
c) Formacja do zaangażowania społecznego w świetle opcji na rzecz ubogich 

281. Zgromadzenie, w wierności latynoamerykańskiej twarzy utkanej wokół 

Medellín i uratowanej przez Aparecidę, proponuje formację do 

zaangażowania społecznego w świetle opcji na rzecz ubogich (por. EG 

198). Chodzi o to, by wzrastać jako Kościół samarytański, podejmując 

eklezjologię Soboru Watykańskiego II, a także będąc Kościołem 

proroczym według świadectwa wiary naszych męczenników, którzy żyli 

w radykalnym zaangażowaniu na rzecz Chrystusa i Jego Królestwa. 

282. Proponujemy formację ewangelizacyjną, która przyczynia się do 

prawdziwego nawrócenia pastoralnego i do zaangażowania obywateli w 

poszukiwaniu 
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społeczeństwo sprawiedliwe, bratersko-soralne, opiekuńcze, szanujące 

życie ludzi i przyrodę. Zasadniczym czynnikiem formacji w tej 

dziedzinie jest stuletnie dziedzictwo nauki społecznej Kościoła, od Rerum 
Novarum do Laudato Si' i Fratelli tutti, które musi stanowić przekrojowy, 

kluczowy punkt odniesienia w całej pracy duszpasterskiej, aby stawić 

czoła sytuacjom niesprawiedliwości społecznej i degradacji środowiska. 

283. Linie działania: 

• Tworzenie grup studyjnych i animacyjnych na temat nauki społecznej 

Kościoła, inspirowanej Słowem Bożym i w wierności rzeczywistości, 

która sprzyja Kościołowi wychodzącemu i proroczemu. 

• Zachęcenie do współdziałania wszystkich członków Ludu Bożego, aby 

wejść w dialog z ich rzeczywistością i potrzebami. 

• Promowanie artykulacji sieci w obronie życia z ruchami społecznymi i 

kolektywami zorganizowanymi na rzecz ochrony godności ludzkiej. 

• Wytworzyć wewnątrzkościelne struktury sieciowe, parafialne i 

diecezjalne, które będą bliskie i przyjazne. 

• Praca w koordynacji z różnymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. 

 
d) Promować odnowę formacji w Seminariach i Domach Zakonnych. 

284. W procesie nawrócenia eklezjalnego Zgromadzenie zaproponowało 

odnowienie formacji integralnej w Seminariach i Domach Zakonnych, 

aby odpowiedzieć na wyzwanie Kościoła wychodzącego na peryferie. 

Oznacza to towarzyszenie kandydatom do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego, aby byli wierni Chrystusowi, bliscy ludziom, pokorni 

słudzy, prorocy głoszący dobro i piętnujący zło. Chodzi o kształcenie w 

"sztuce towarzyszenia" (EG 169) pasterzom i jako przewodnikom 

duchowym. 

285. Istotnym aspektem tego zadania wychowawczego, w którym istnieją już 

wytyczne uniwersalne i lokalne, jest formacja synodalna, która pomaga 

wykorzenić klerykalizm i autorytaryzm w Kościele. Konieczne jest 

również nauczanie myśli społecznej Kościoła oraz uwzględnienie takich 

tematów jak ekologia integralna, ludy tubylcze, inkulturacja i 

interkulturowość. 
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286. Linia działania: 

• Zaktualizować modele akademickie i programy seminariów i domów 

formacji życia konsekrowanego, otwierając możliwości dla nowych 

modeli instytucjonalnych, synodalnych i inkulturacyjnych, które mogą 

zapewnić odnowione kanały dla formacji integralnej, integrującej w 

sposób zaktualizowany wymiar doświadczalny, duchowy, 

intelektualny i duszpasterski. 

• Przyjąć i wzbogacić, w oparciu o specyfikę każdego Kościoła 

lokalnego, propozycję nowych Norm (Ratio) dotyczących formacji 

kapłańskiej, podaną przez Kongregację ds. 

 

 
3. Wymiar duchowy, liturgiczny i sakramentalny 

287. Duchowy, liturgiczny i sakramentalny wymiar ewangelizacji wyraża 

modlitwę Kościoła, poprzez którą Chrystus nadal aktualizuje misterium 

paschalne i dokonuje swego dzieła odkupienia (por. SC 1). Sobór 

Watykański II stwierdza, że przez Liturgię, szczyt i źródło życia 

chrześcijańskiego, "spływa na nas łaska, zwłaszcza z Eucharystii, jak ze 

swego źródła, i że uświęcenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga, do 

którego zmierzają jako do celu inne dzieła Kościoła, uzyskuje się z 

największą skutecznością" (SC 10). 

288. Zgromadzenie opowiedziało się za rozwojem różnych przestrzeni 

celebracji, zapraszających do osobistego spotkania z Jezusem, w komunii 

z braćmi i siostrami w wierze. W twórczy sposób modlitewne czytanie 

Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, adoracja Najświętszego 

Sakramentu i odmawianie różańca towarzyszyły całemu procesowi 

Zgromadzenia. W Propozycjach duszpasterskich są co najmniej trzy 

grupy, które skupiają różne zalecenia. 

 
a) Odkryć na nowo doświadczenie sakramentów 

289. Aby na nowo odkryć doświadczenie sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, 

Zgromadzenie zwróciło uwagę na wirtualne i inne twórcze formy 

realizowane podczas pandemii. Pozwoliło to na promowanie portali 

społecznościowych i różnych środowisk wspólnotowych jako przestrzeni 

spotkania z Chrystusem i Jego Słowem; choć przestrzegało przed pokusą 

ograniczenia się do świata wirtualnego. 
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do zwykłej transmisji uroczystości, a nie do prawdziwego 

wspólnotowego doświadczenia. 

290. Kościół, szczególnie w tym czasie, jest obecny na kontynencie 

cyfrowym, z miłością towarzysząc procesom żałoby, karmiąc wiarę i 

nadzieję w trudnych czasach poprzez sprawowanie Eucharystii i 

spotkanie w różnych przestrzeniach modlitwy. Jako uczniowie-

misjonarze jesteśmy powołani do rozszerzania i umacniania tej 

obecności, co nie umniejsza znaczenia osobistego uczestnictwa w 

celebracjach (por. SN s. 175). 

291. Linie działania: 

• Doceniać i promować znaczenie regularnego uczestnictwa w 

Eucharystii i w celebracji Słowa Bożego we wspólnotach kościelnych. 

• Intensyfikacja wykorzystania mediów wirtualnych dla szerszego i 

bardziej zróżnicowanego uczestnictwa we wspólnotach kościelnych, 

uzupełniającego nieodzowną celebrację twarzą w twarz. 

 
b) Liturgia inkulturowana w dzisiejszym kontekście 

292. Podczas Zgromadzenia kilka głosów zaproponowało inkulturowane 

celebracje wiary, z twarzą i sercem naszych narodów. Podkreślono 

znaczenie odzyskania wspólnego stołu, bez wykluczeń, jako przestrzeni 

protagonistycznej dla wszystkich ochrzczonych i ochrzczonych, jak to 

ma miejsce w Podstawowych Wspólnotach Eklezjalnych. Jest to forma 

wspólnotowego przeżywania wiary w przypadku braku Eucharystii w 

miejscach pozbawionych regularnej obecności kapłanów. Konieczne jest 

zatem promowanie większego udziału świeckich, zarówno mężczyzn jak 

i kobiet, w ustalonych posługach, które towarzyszą świątecznej celebracji 

wiary. 

293. Linie działania: 

• Odzyskać świadectwo inkulturacji BEC jako przestrzeni wcielonego 

życia wiarą i sakramentami w zaangażowaniu na rzecz ubogich. 

• Podjęcie konkretnych inicjatyw w celu stworzenia nowych ministerstw 

uwzględniających kobiety, począwszy od zwiększenia dostępu i 

udziału kobiet w istniejących ministerstwach. 
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• Rozwijanie kontemplacyjnego zachwytu przed tajemnicą Boga i 

sacrum, formacja w uczestnictwie i symbolice liturgicznej całego ludu 

chrześcijańskiego oraz pielęgnowanie sztuki świętowania - ar celebrandi 
- wynika z ostatniego Listu Desiderio desideravi papieża Franciszka. 

 
c) Religijność ludowa jako miejsce kultury spotkania i ewangelizacji 

294. Religijność ludowa, pobożność czy duchowość, tak wysoko ceniona w 

Aparecidzie i w Evangelii Gaudium, jest podkreślana w głosach zebranych 

w syntezie narracyjnej i w innych momentach Zgromadzenia. Lud Boży 

w procesie słuchania podkreślił udział wiernych w aktach pobożności 

ludowej, co zauważono nawet w okresie pandemii. 

295. Duchowość katolicka, z jej różnych przejawów tak żywych i znaczących, 

może przyjść na ratunek człowiekowi, jego tożsamości i powołaniu do 

życia. W niej "pojawia się dusza ludów Ameryki Łacińskiej" i "jest cennym 

skarbem Kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej, który musi on 

chronić, promować, a w razie potrzeby także oczyszczać" (Benedykt XVI, 

przemówienie inauguracyjne w Aparecidzie). W religijności ludowej 

szczególne miejsce zajmuje wyrażanie wiary w sanktuariach rozsianych 

po Ameryce Łacińskiej i Karaibach. Z powodu swojej pobożności prości 

ludzie udają się do sanktuarium i pamiętają, że ich pochodzenie jest w 

Panu, a także, że Bóg, który nas kiedyś kochał, nigdy nie przestaje tego 

czynić i towarzyszy nam w życiowej drodze. W szczególny sposób 

sanktuaria maryjne są miejscami miłosierdzia, modlitwy, uzdrowienia i 

nadziei. 

296. Linie działania: 

• Rozpoznanie procesów, dzięki którym sam lud, jako podmiot, żyje i 

przekazuje wiarę. 

• Kształcenie agentów duszpasterskich w umiejętności towarzyszenia z 

postawą służby i bycia ewangelizacyjną obecnością w przestrzeniach, 

w których praktykuje się religijność ludową. 

• Dowartościowanie uprzywilejowanych przestrzeni pobożności ludowej, 

zwłaszcza sanktuariów poświęconych Jezusowi, Maryi i świętym, jako 

sposobu zbliżenia się do ludzi prostych, tak często oddalonych od 

zorganizowanych form duszpasterstwa parafialnego. 
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4. Wymiar synodalny i partycypacyjny  

297. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne nie tylko zostało przeprowadzone w 

sposób synodalny, ale uczyniło synodalność jednym ze swoich głównych 

wyzwań w akcji ewangelizacyjnej Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

298. Sposób przeprowadzenia Zgromadzenia, zarówno jego proces 

przygotowawczy, jak i wydarzenie końcowe, pokazuje, że Kościół 

synodalny pierwszego tysiąclecia nie jest nierealną utopią. Zgromadzenie 

wprowadziło kolegialność episkopalną do serca synodalności eklezjalnej, 

podkreślając świeckich jako podmiot eklezjalny. Jest ona wyrazem 

realizacji zasady Kościoła pierwszego tysiąclecia: "wszystko, co dotyczy 

wszystkich, musi być rozeznane i rozstrzygnięte przez wszystkich". 

 
a) Kościół Ludu Bożego, z nowymi ministerstwami 

299. Aby być Kościołem synodalnym, Zgromadzenie Eklezjalne proponuje 

aktualizację, w świetle Słowa Bożego i Soboru Watykańskiego II, pojęcia 

i doświadczenia Kościoła jako Ludu Bożego, w komunii z bogactwem 

jego posługi. Tworzenie nowych i odnawianie istniejących ministerstw 

pozwoliłoby na włączenie świeckich w ogóle, kobiet w szczególności i 

osób konsekrowanych, aby mieli udział i władzę w podejmowaniu 

decyzji. Oznacza to podjęcie ministerialnego wymiaru Kościoła z punktu 

widzenia cyrkularności, synodalności i współodpowiedzialności, 

ponieważ wszyscy jesteśmy wezwani do życia godnością i równością 

zapewnioną przez powołanie chrzcielne. Jednocześnie wymaga to 

pielęgnowania radości z posługi święceń - biskupich, kapłańskich i 

diakonijnych - aby przekazywały one miłość Jezusa, Dobrego Pasterza i 

sługi. 

300. Ministrowie, w Kościele, który jest cały ministerialny, wyrażają 

powszechność darów Ducha w służbie dobra wszystkich chrześcijan i 

niechrześcijan. Stąd znaczenie formacji do jedności w różnorodności, 

doceniania i pielęgnowania charyzmatów i posług. 

301. Synodalność czyni Kościół wspólnotą wspólnot, coraz bardziej otwartą, 

miłosierną i wrażliwą, obejmującą wszystkie ludzkie peryferie, uznającą i 

przyjmującą różnorodność. W tym celu ważne jest tworzenie małych 

autonomicznych wspólnot, które przyczyniają się do przezwyciężenia 

klerykalizmu poprzez integrację, bliskość i spotkanie. Wiąże się to ze 

wzmocnieniem roli świeckich w życiu duszpasterskim. 
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i misyjne, abyśmy mogli chodzić razem jako Lud Boży i w ten sposób 

uskuteczniać komunię i uczestnictwo wszystkich. Obszar ten może być 

także szczególną przestrzenią dla współpracy kapłanów żonatych oraz 

miejscem przyjęcia migrantów i innych grup mniejszościowych w ich 

specyficznej sytuacji. 

302. Linie działania: 

• Promować formację we wszystkich dziedzinach (wydziały, seminaria, 

domy formacyjne, szkoły duszpasterskie, instytuty, profesury świeckie) 

na Kościół synodalny wychodzący, proroczy i zaangażowany w obronę 

życia naszych narodów. 

• Wdrażać różne obszary komunii i uczestnictwa w parafiach, 

sanktuariach i kaplicach, które sprzyjają współodpowiedzialności w 

animacji misyjnej. 

• Stworzyć nowe struktury synodalne we wszystkich dziedzinach 

Kościoła, na wzór tego Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego. 

• Uczynić biblijną animację duszpasterstwa konkretną szkołą 

synodalności poprzez wspólną praktykę medytacji Słowa Bożego, 

wzajemnego słuchania, wspólnego rozeznawania, podejmowania 

decyzji i oceny działań duszpasterskich. 

 
b) Kościół samarytański i gościnny 

303. Wspólnota chrześcijańska jest domem ubogich (DAp 8) i Kościołem 

samarytańskim (DAp 26). Musi stworzyć struktury, aby przyjąć 

wszystkich i dzielić się ze wszystkimi życiem w obfitości. Aparecida 

stwierdza, że "na naszym subkontynencie trzeba pilnie położyć kres 

kolonialistycznej logice odrzucania i asymilacji innego; logice, która 

pochodzi z zewnątrz, ale która jest także w nas" (DAp 96). 

304. Pluralizm, bardziej niż otwarcie, jest założeniem współżycia społecznego 

i rozwoju kultury. Ponieważ podmiot jest w liczbie mnogiej, założeniem 

jest inność. Konieczne jest dziś pojmowanie siebie w relacji z tym, co 

inne. W związku z tym w dziedzinie misji nie ma adresatów, lecz 

rozmówcy. Obecny proces globalizacji ma tendencję do narzucania 

zhomogenizowanej kultury we wszystkich sektorach, włączając nas w "nową 

kolonizację kulturową" (DAp 46). Stąd konieczność założenia 
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różnorodność kulturowa jako kontrapunkt dla prób "standaryzacji kultury za 

pomocą podejścia typu "one-size-fits-all"" (DAp 59). 

305. W tym miejscu pojawia się kwestia różnorodności seksualnej. Kilka głosów 

wyraża ból z powodu postrzeganej obojętności i odrzucenia Kościoła w tej 

kwestii. Chodzi o przyjęcie grup mniejszościowych z ich specyficznymi 

realiami, aby nie były wykluczone z przestrzeni kościelnych. 

306. Linie działania: 

• Promowanie przestrzeni do działania w takich obszarach jak 

duszpasterstwo społeczne i społeczeństwo obywatelskie w celu 

generowania działań integracyjnych, zwłaszcza dla mniejszości. 

• Docenić i zintegrować wkład różnych powołań, charyzmatów, posług, 

rzemiosł i zawodów, aby budować Kościół gościnny, prawdziwy 

"szpital polowy". 

• Uznać i wzmocnić nową tożsamość metysów w Ameryce Łacińskiej i 

na Karaibach o rdzennych i czarnych korzeniach, przejawiającą się w 

wizerunkach Maryi z Guadalupe i Aparecidy. 

 
c) Wyraźnie świecka kultura kościelna 

307. Synodalność to taki sposób bycia i działania w Kościele, w którym 

świeccy stanowią "czynny i twórczy udział w realizacji projektów 

duszpasterskich na rzecz wspólnoty" (por. DAp 213). Aparecida, za 

Puebla, mówi o Kościele jako komunii i uczestnictwie, domu i szkole 

komunii. Z tego wynika potrzeba, w dziele ewangelizacji, włączenia 

świeckich w rozeznanie, opracowanie i podejmowanie decyzji, planowanie 

i realizację planów duszpasterskich. 

308. Jak już powiedziano, dla Zgromadzenia Eklezjalnego pilne jest 

przezwyciężenie klerykalizmu we wszystkich jego przejawach, wśród 

duchowieństwa, osób konsekrowanych, a nawet wśród świeckich. Wraz z 

papieżem Franciszkiem potwierdzamy potrzebę "tworzenia kultury 

eklezjalnej naznaczonej świeckimi" (QAm 94), która zachęca do ich 

aktywnego uczestnictwa i zapewnia kapilarną obecność świeckich w 

Kościele. Oznacza to wzmocnienie doświadczenia modlitewnego i 

formację sumienia Ludu Bożego. Konieczne jest dzielenie przestrzeni 

odpowiedzialności, podejmowania decyzji i formacji pastoralnej z 

udziałem synodalnym. 

309. Aby ten protagonizm był widoczny we wszystkich swoich wymiarach, 

należy odnowić i dostosować formację kapłańską, zakonną i świecką, 
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zapewnienie stałej aktualizacji, w perspektywie Kościoła synodalnego, 

dyscyplinarnego i misyjnego oraz zgodnie z normami Ratio 
fundamentalis institutionis sacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa. 

310. Linie działania: 

• Zachęcać do współodpowiedzialnego uczestnictwa i dowartościowania 

charyzmatów w opracowywaniu i podejmowaniu decyzji w różnych 

przestrzeniach kościelnych. 

• Promować szkolenie w zakresie synodalności, która jest niezbędna do 

podejmowania decyzji w trybie konsensualnym. 

• Ułatwić proces nawrócenia duszpasterskiego, osobistego i 

wspólnotowego, który pozwala rozpoznać rany spowodowane przez 

klerykalizm i pionowe relacje autorytarne. 

• Zacząć od dołu, wzmacniając procesy inicjacji chrześcijańskiej i 

pogłębiając eklezjologię komunii. 

• Promować wśród młodych ludzi kulturę powołaniową otwartą na 

wszystkie opcje kościelne i religijne. 

• Uznać i pielęgnować radość wielu wyświęconych ministrów, którzy 

oddają swoje życie w służbie całego ludu Bożego. 

 
d) Rola kobiet w Kościele i w społeczeństwie 

311. 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 

wysłuchanie głosu, tak często uciszanego, kobiet poddawanych wielu 

formom wykluczenia i przemocy na wszystkich etapach ich życia. Uznaje 

się, że w Kościele nadal istnieje nierówność spowodowana machismo, 

brakiem uznania i upodmiotowienia kobiet. 

312. Jak wspomniano w rozprawie, niektóre władze kościelne nie do końca 

akceptują dostęp kobiet do funkcji przywódczych czy zarządczych w 

kościele rządzonym przez mężczyzn, w którym kobiety stanowią 

zdecydowaną większość osób aktywnie uczestniczących we wspólnotach. 

Mówi się, że jeśli trwa Kościół, który marginalizuje świeckich, to jeszcze 

bardziej marginalizuje kobiety. 



W kierunku Kościoła synodalnego wychodzącego 
na peryferie 

112 
 

313. Zgromadzenie Eklezjalne postawiło sobie za cel podjęcie konkretnych 

działań na rzecz integracji i uczestnictwa kobiet w Kościele i w 

społeczeństwie. Z jednej strony potwierdza obowiązek przyznania się do 

wykluczenia kobiet z grona przywódców i decydentów. Z drugiej strony, 

promować teologię relacyjną, która może zagwarantować im 

przestrzenie, które pokazują uznanie ich godności i protagonizmu, i stają 

się znakami, które również promują ich włączenie w społeczeństwo. 

314. Zmiany te nie mogą zależeć od dobrej woli księży i biskupów, ale 

oznaczają formalizację ich własnych posług i włączenie ich w struktury 

decyzyjne zarówno w Kościołach lokalnych, jak i w krajowych 

Konferencjach Episkopatu. Zgromadzenie przypomina nauczanie papieża 

Franciszka, który mówi, że "w Kościele synodalnym kobiety, które już 

odgrywają centralną rolę we wspólnotach amazońskich, potrzebują 

dostępu do funkcji i posług kościelnych, które oznaczają stabilność, 

publiczne uznanie i posłanie przez biskupa" (por. QAm 103). 

315. Linie działania: 

• Uznać wykluczenie kobiet z pozycji przywódczych i decyzyjnych w 

kościele. 

• Generowanie procesów duszpasterskich, w których kobiety mają 

większą wartość i udział. 

• Formowanie do jedności w różnorodności, zachęcanie do rozwoju 

charyzmatów i posług dostępnych dla kobiet. 

• Zapewnienie miejsc i przestrzeni, w których widoczne jest, że godność i 

współodpowiedzialność kobiet są w pełni uwzględnione w praktyce. 

• zreformować struktury, w ramach nawrócenia kościelnego, aby mieć 

duszpasterstwo organiczne i całościowe, szukając komplementarnej 

wzajemności między kobietami i mężczyznami. 

 
e) Kościelna sieć wspólnot 

316. Małe wspólnoty eklezjalne lub podstawowe są wyrazem Kościoła, który 

chce mocniej założyć opcję na rzecz ubogich. Dla Medellin są one 

"początkową komórką strukturyzacji kościelnej i centrum ewangelizacji" 

(Med 15,10). Umożliwiają one ludziom osiągnięcie większego 
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znajomość Słowa Bożego, zaangażowanie społeczne w imię Ewangelii, 

powstawanie nowych posług świeckich oraz kształcenie dorosłych w wierze 

(por. DAp 178). 

317. Ważne jest ożywienie Podstawowych Wspólnot Eklezjalnych (BEC), 

sposobu bycia Kościoła, w którym synodalność jest przeżywana jako 

przestrzeń włączenia różnorodności i przezwyciężenia klerykalizmu. W 

nich Słowo Boże znajduje się w centrum komunii, poświęca się miejsce 

konkretnym ludziom w ich kontekście i lepiej odpowiada się na wołanie 

zmarginalizowanych naszych czasów. Cechą charakterystyczną BEC jest 

przeżywanie opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, wcielającej zasady i 

wartości nauki społecznej Kościoła. 

318. Ożywienie BEC zakłada przyjrzenie się naszym strukturom parafialnym. 

Parafia jest żywą komórką Kościoła, ale wymaga energicznej odnowy, 

aby była: miejscem inicjacji chrześcijańskiej; miejscem wychowania i 

celebracji wiary; przyjaznym dla różnorodności charyzmatów, posług i 

duszpasterstw; zorganizowanym w sposób wspólnotowy i 

odpowiedzialny; integrującym ruchy i instytucje; otwartym na 

ponadparafialne projekty duszpasterskie i na otaczającą rzeczywistość 

(por. DAp 170). Aparecida rekomenduje jego sektorowość na mniejsze 

jednostki terytorialne, z zespołami animacyjnymi i koordynacyjnymi, 

które pozwalają na większą bliskość osób i grup zamieszkujących region. 

W ramach tych sektorów wskazane jest tworzenie grup rodzin, które 

dzielą się swoją wiarą i współpracują w reagowaniu na własne problemy 

(DAp 372). 

319. Linie działania: 

• Zdecentralizować strukturę i działanie parafii, tworząc małe 

wspólnoty, które sprzyjają procesom integralnym, zaangażowaniu 

społecznemu, przywództwu świeckich, kulturze spotkania i Kościołowi 

ministerialnemu. 

• Promować ciągłe szkolenie liderów i moderatorów w zakresie nowych 

na- tyw i paradygmatów synodalności, które mobilizują wspólnoty. 

• Ożywiać i towarzyszyć Podstawowym Wspólnotom Eklezjalnym jako 

miejscom wzrostu w wierze i zaangażowaniu społecznym. 
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f) Przebudowa struktur kościelnych 

320. Aby stworzyć przestrzenie dla większego uczestnictwa i włączenia 

młodzieży, kobiet i wszystkich świeckich, potrzebna jest prawdziwa 

zmiana w strukturach Kościoła, a także reaktywacja rad - duszpasterskich i 

ekonomicznych - w parafiach oraz diecezjalnych i parafialnych zgromadzeń 

duszpasterskich. Głęboka rewizja sprawowania władzy i autorytetu jest 

warunkiem koniecznym do przezwyciężenia klerykalizmu i wzrastania 

jako Kościół służebny, synodalny, generujący nowe przywództwo i 

posługi świeckie, takie jak na przykład troska o wspólny dom. 

321.  Zgromadzenie proponuje rozpoznanie i przegląd istniejących struktur 

duszpasterskich, aby uczynić je skutecznymi w przekazywaniu wiary, 

odnawiając te, które mogą być, porzucając te, które są przestarzałe, i 

tworząc te, które są konieczne. 

322. Reforma struktur jest wymogiem nawrócenia pastoralnego i ma na celu 

uczynienie wszystkich struktur "bardziej misyjnymi, tak aby zwyczajne 

duszpasterstwo we wszystkich swoich instancjach stawało się bardziej 

ekspansywne i otwarte, aby stawiało duszpasterzy w stałej postawie 

wychodzenia na zewnątrz i w ten sposób sprzyjało pozytywnej 

odpowiedzi wszystkich tych, których Jezus wzywa do swojej przyjaźni" 

(EG 27). 

323. Musimy iść do przodu w tworzeniu organicznej struktury duszpasterstwa, 

aby lepiej służyć potrzebom wiernych. Każdy proces ewangelizacyjny 

obejmuje wspieranie promocji człowieka i dążenie do autentycznego 

wyzwolenia, bez którego nie jest możliwy sprawiedliwy porządek w 

społeczeństwie (por. DAp 99 i 399). 

324. Linie działania: 

• Porzucenie przestarzałych struktur, które już nie ewangelizują, 

promowanie osobistego i wspólnotowego nawrócenia, aby żyć w 

synodalności oraz we współuczestniczącej i uczestniczącej ko-munii. 

• Oddanie organów kościelnych w służbę przyjęcia, ochrony, promocji i 

integracji synów i córek Bożych. 

• Reforma struktur opartych na konwersji wspólnotowej oraz 

organicznym i całościowym pasterstwie, zdolnym do artykulacji 

różnych sfer pasterskich, terytorialnych i sektorowych. 
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• Wzmocnić przestrzenie synodalne, takie jak rady i zgromadzenia 

parafialne i diecezjalne, zgodnie z sugestiami Instrukcji Duszpasterskie 
nawrócenie wspólnoty parafialnej. 

 
g) Kościół w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym 

325. Aparecida uświadomiła nam, że ekumenizm jest drogą nie do odrzucenia 

dla ucznia-misjonarza (por. DAp 227), w zgodzie z tym, co stwierdził 

Sobór Watykański II, mówiąc, że "Kościół założony przez Chrystusa jest 

jeden, ale istnieje wiele wspólnot chrześcijańskich, które przedstawiają 

się ludziom jako dziedzictwo Jezusa Chrystusa" (UR 1). Chodzi o 

wsłuchanie się w życzenie Jezusa, "aby wszyscy stanowili jedno" (J 

17,21). Trudności w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach są jednak 

wielorakie: zauważamy, że brakuje nam jedności i tolerancji, mało 

modlimy się wspólnie, nie ma wystarczającej formacji i refleksji wśród 

świeckich i wśród wyświęconych ministrów. Utrzymuje się sekciarstwo, 

fundamentalizm i postawy nietolerancji, a także wypaczony sposób 

korzystania z Ewangelii. Widzimy jednak, że istnieje ekumenizm 

praktyczny we wspólnotach oddolnych, wśród ubogich i prostych, 

istnieje solidarność między jednostkami i grupami w szczególności. 

Jesteśmy zatem wezwani do słuchania i dialogu, do wspierania pełnego 

szacunku, szczerego i zgodnego zrozumienia. Musimy przezwyciężyć 

ekumenizm doktrynalny i wzmocnić relacje miłości w świadectwie życia. 

326. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach obecna jest również, choć w 

mniejszym stopniu, obecność innych religii. Zauważamy, że w tym 

obszarze jest mniej napięć, ale nadal istnieje tendencja do polaryzacji i 

zamykania się na dialog z powodu braku przygotowania lub istniejących 

wcześniej uprzedzeń. Niemniej jednak w niektórych krajach istnieją 

dowody na spotkanie i wspólne działanie. 

327. Jesteśmy wezwani do otwarcia się na Boga jako Ojca wszystkich, jako 

prawdę, która przekracza różne interpretacje religijne. Papież Franciszek 

przypomina, że "różne religie, wychodząc od uznania każdej osoby 

ludzkiej za stworzenie powołane do bycia synem lub córką Boga, oferują 

cenny wkład w budowanie braterstwa i obronę sprawiedliwości w 

społeczeństwie" (FT 271). 
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328. Kierunki działań w ekumenizmie: 

• Generować ekumeniczne przestrzenie służby społeczeństwu, zwłaszcza 

tym najbardziej potrzebującym, takie jak szkolenia w zakresie 

ekonomii komunii i troski o ziemię, ekumeniczne forum społeczne i 

wszystko, co przyczynia się do dobra wspólnego. 

• Promowanie szkoleń mających na celu rozwój dialogu ekumenicznego. 

• Zachęcajcie do obchodzenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

i innych przypadków wspólnej modlitwy. 

329. Kierunki działań w dialogu międzyreligijnym: 

• Kształcenie na wszystkich poziomach otwartości na odkrywanie 

Bożych darów w różnych religiach. 

• Zachęcanie i szerzenie istniejących zobowiązań w zakresie wolności 

religijnej, praw człowieka, obrony życia i troski o wspólny dom. 

• Pomoc w rozróżnieniu specyfiki działań w zakresie dialogu 

ekumenicznego i międzyreligijnego. 

 

 
5. Wymiar społeczno-transformacyjny 

330. Wymiar społeczno-transformacyjny jest konstytutywny dla sposobu, w 

jaki sam Jezus rozumie swoją misję, która polega na "głoszeniu dobrej 

nowiny ubogim", "ogłaszaniu wyzwolenia jeńcom, odzyskania wzroku 

przez niewidomych", "uwalnianiu uciśnionych", "ogłaszaniu roku łaski 

Pana" (Łk 4, 18-19). Pierwsi chrześcijanie żyli w tym wymiarze, bo "nie 

było wśród nich potrzebującego" (Dz 4,34-35). Uczynki miłosierdzia 

praktykowane wobec najsłabszych utożsamia się z miłosierdziem 

czynionym samemu Chrystusowi (por. Mt 25,31-46); a wiara, bez 

uczynków miłosierdzia, jest martwa (por. J 2,17). Magisterium Kościoła 

ostatnich dwóch wieków, wierne tej zasadzie, oferuje poprzez naukę 

społeczną Kościoła wytyczne dla wiernych, aby przyjąć, że 

ewangelizacja jest "uobecnianiem Królestwa Bożego w świecie" (EG 

176). 

331. Tutaj wymiar społeczno-transformacyjny charakteryzuje się z jednej 

strony perspektywą potępienia nędzy, która marginalizuje duże ilości 

ludzi, a z drugiej strony perspektywą potępienia biedy, która 

marginalizuje duże ilości ludzi. 
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grupy zbiorowe. Sytuacja ta jest niesprawiedliwością, która woła do 

nieba, dlatego chrześcijanie są wezwani do współpracy w urzeczywistnianiu 

sprawiedliwości w świecie (por. Medytacja 1.2). Z drugiej strony jest ona 

naznaczona opcją preferencyjną na rzecz ubogich, w solidarności z nimi, 

dla ich integralnego wyzwolenia, co wynika z chrystologicznej wiary w 

Boga, który stał się dla nas ubogi, aby nas ubogacić swoim ubóstwem 

(por. DAp 392). 

332. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne mocno podkreśliło wymiar 

społeczno-transformacyjny. W istocie 76 z 231 wyzwań sformułowanych 

przez grupy rozeznające i ponad połowa Propozycji Duszpasterskich 

odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do tego wymiaru. 

 
a) Ewangelizacyjna obecność Kościoła w obszarach przemian społecznych 

333. Zgromadzenie poczuło się szczególnie wezwane do zmobilizowania 

Kościoła do dalszego wypełniania swojej misji w przestrzeniach 

społeczno-transformacyjnych. Wzmocnienie społecznego wymiaru 

ewangelizacji wskazuje jednocześnie na pogarszającą się sytuację 

najsłabszych i konieczność generowania nowych form obecności i 

orędownictwa wobec nich. 

334. Chcemy promować większy udział, zwłaszcza świeckich mężczyzn i 

kobiet, w przestrzeniach przemian kulturowych, politycznych, 

społecznych i kościelnych oraz w formacji w zakresie społecznej nauki 

Kościoła. Społeczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów przechodzi 

proces sekularyzacji, który przyznaje większą autonomię 

rzeczywistościom doczesnym, wymagając od chrześcijan działania w 

różnych sferach jako obywatele, starając się je przekształcać zgodnie z 

wartościami ewangelicznymi i w dialogu z innymi grupami, które tworzą 

tkankę społeczną, polityczną, kulturową i religijną naszych krajów. Ten 

rodzaj chrześcijańskiego działania jest obecnością w przekształcaniu 

struktur, w zmianach w sprawowaniu władzy, w działaniach 

rzeczniczych i w edukacji, która kształtuje na rzecz sprawiedliwości. 

335. Towarzyszenie ruchom ludowym pracującym na rzecz świętych praw do 

ziemi, mieszkania i pracy jest coraz większą rzeczywistością. Z jednej 

strony obok nich pojawiają się inicjatywy eklezjalne, z drugiej strony 

pojawia się zapotrzebowanie na większą obecność i wsparcie. Dla papieża 

ruchy ludowe to "poeci społeczni", którzy "z zapomnianych peryferii 

tworzą godne rozwiązania najbardziej palących problemów 

wykluczonych". 18 
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18 (Franciszek, List do ruchów ludowych, 2020; por. FT 169). 
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336. Kierunki działań 

Wzmocnienie społecznego wymiaru ewangelizacji: 

• Zachęcić do spotkania z Bogiem i z najuboższymi, aby szukać bardziej 

śmiałego, inkulturowanego, zaangażowanego i profetycznego wpływu 

społecznego Ewangelii, zwłaszcza w obronie praw człowieka. 

• Odnowić procesy formacyjne oparte na doktrynie społecznej Kościoła, tak 

aby generowały one zobowiązania przekształcające struktury. 

• Promowanie grup roboczych poprzez platformy cyfrowe, które 

sprzyjają wymianie doświadczeń na rzecz nowej mentalności 

politycznej i gospodarczej. 

• Tworzyć i wzmacniać programy, które rozwijają sprawiedliwość 

społeczną i godność człowieka. 

337. Towarzyszyć poszukiwaniom ruchów ludowych: 

• Promować przestrzenie i sieci spotkań i towarzyszenia braciom i 

siostrom aktywnym w ruchach ludowych. 

• Działajcie na rzecz uznania i obrony praw do ziemi, mieszkania i pracy 

jako wartości ludzkich, które wypływają z Ewangelii. 

338. O skuteczniejszą ewangelizacyjną obecność Kościoła w obszarach przemian społecznych: 

• Opracować procesualne, dynamiczne i integralne itinerarium 

formacyjne, które pomaga i rozbudza zaangażowanie prorockie. 

• Generować grupy studyjne i animacyjne na temat doktryny społecznej, 

inspirowane Słowem Bożym i rzeczywistością. 

• Zachęcać do nauczania nauki społecznej Kościoła w seminariach oraz, 

w sposób przekrojowy, we wszystkich duszpasterstwach, aby 

inspirować odpowiedzi osobiste, wspólnotowe i instytucjonalne. 

 
b) Prorocze duszpasterstwo w obliczu przemocy i w obronie praw człowieka 

339. Prorocze potępienie jest jedną z biblijnych reakcji na wołanie tych, 

którzy doznają jakiejś niesprawiedliwości (por. Am 2,6; 4,1). W 

Nazarecie, Jezus 
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Oświadcza, że został posłany, aby "uwolnić uciśnionych" (Łk 4, 18), a w 

rozmowie na równinie piętnuje bogatych i zadufanych (por. Łk 6, 24-25). 

Prorocze oburzenie naznacza historię Kościoła, czego dowodem jest 

Magisterium papieża Franciszka i jego stanowiska wobec problemu 

migrantów i uchodźców. Ameryka Łacińska i Karaiby znały te głosy w 

Bartolomé de las Casas i Antonio de Montesinos, w okresie kolonialnym, 

a ostatnio w Oscarze Romero, Enrique Angelelli, Hélderze Câmarze, 

Doroty Stang i innych. Zgromadzenie Eklezjalne podjęło tę proroczą 

tradycję w trzech Propozycjach Pastoralnych: dwie z nich potępiają 

strukturalne i specyficzne formy przemocy, inna proponuje sposoby 

promowania pokoju i praw człowieka. 

340. Pierwsza propozycja mówi o potępieniu różnych form przemocy 

strukturalnej, instytucjonalnej, policyjnej i domowej, które wyrażają się 

między innymi w kobietobójstwie i zaginięciach. Do tej propozycji 

możemy dodać drugą, bardziej szczegółową, która mówi o potępieniu 

postępu przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami, handlu 

ludźmi do pracy i wykorzystania seksualnego, handlu bronią, porwań i 

sprzedaży organów. Te rodzaje przemocy są szeroko poruszane w 

procesie słuchania i zebrane w Syntezie Narracyjnej, która mówi o 

przemocy związanej z modelem ekonomicznym, władzą państwową, 

przemocą wobec kobiet, przemocą wobec różnic etnicznych (ludy 

tubylcze i afro-descendenci), przemocą wobec wyboru seksualnego i 

przemocą wobec natury. 

341. Trzecia propozycja ma na celu podążanie drogą preferowaną przez 

Kościół w celu zwalczania przemocy: promowanie kultury aktywnego 

niestosowania przemocy, obrony praw człowieka i pokoju. W Kazaniu na 

Górze Jezus ogłasza szczęśliwymi tych, którzy promują pokój (por. Mt 

5,9) i uczy czynnego niestosowania przemocy, prosząc swoich uczniów, 

by nie odpowiadali złem na zło, miłowali swoich nieprzyjaciół i modlili 

się za tych, którzy im zło wyrządzają (por. Mt 5,38-39.44-48). Przebacza 

tym, którzy Go mordują (por. Łk 23, 34), a zmartwychwstały ofiarowuje 

swoim uczniom pokój jako pierwszy dar (por. J 20, 19). Świadomość ta jest 

obecna w narracyjnej Syntezie, która mówi, że "Kościół musi formować i 

wymagać od chrześcijan nie tylko modlitwy, ale zaangażowania w 

tworzenie i kształtowanie kultury pokoju, kultury, w której ważna jest 

osoba i sprawiedliwość" (SN s. 68). 
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342. Kierunki działań 

Przeciwdziałanie przemocy strukturalnej i budowanie pokoju społecznego: 

• Promować, rozróżniać i artykułować sieci w obronie życia wraz z 

ruchami społecznymi i kolektywami zorganizowanymi w trosce o 

godność ludzką, zwłaszcza ludów tubylczych, Afro-descendentów, 

kobiet, osób niepełnosprawnych i różnorodności seksualnej. 

• Zachęcajcie i wspierajcie tworzenie struktur wewnątrzkościelnych, 

parafialnych i diecezjalnych, które wspierają potępianie przemocy 

kościelnej, strukturalnej, społecznej, domowej i seksualnej, w bliskości 

wszystkich synów i córek Boga, bez jakiegokolwiek wykluczenia. 

• Odbudowa godności ludzkiej i tkanki społecznej, aby pomóc w 

zapobieganiu wszelkim formom przemocy. 

343. Zwalczanie wzrostu przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami, handlu ludźmi, 
handlu bronią, porwań i sprzedaży organów: 

• Ustanowienie mechanizmów podnoszenia świadomości i 

sprawozdawczości poprzez kampanie prowadzone w porozumieniu z 

instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i środowiskiem 

akademickim. 

• Wzmocnić sieć Clamor i inne sieci kościelne, angażując Kościół z 

odwagą i parweniuszem w pracę prewencyjną i rzecznictwo publiczne. 

• Wspieranie wspólnot naprawczych dla ofiar uzależnień i handlu 

narkotykami. 

344. Promowanie kultury aktywnego niestosowania przemocy, obrony praw człowieka i 
pokoju: 

• Współpracować w grupach i sieciach społecznych, na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

• Wzmocnić organy kościelne procesami formacyjnymi opartymi na 

doktrynie społecznej Kościoła, prawach człowieka i aktywnym 

niestosowaniu przemocy na wszystkich poziomach społeczeństwa. 

• Wspieranie kultury dialogu, pojednania i współpracy z innymi grupami 

religijnymi i społecznymi, docierając do wszystkich poziomów, w tym do 

podmiotów politycznych. 
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• Promować kulturę pokoju, przynosząc nadzieję i towarzysząc 

poszukiwaniu sprawiedliwości pośród przemocy wobec kobiet, 

migrantów, zaginionych, ofiar handlu narkotykami. 

 
c) Chrześcijańskie działanie w dziedzinie ekonomii i polityki 

345. Promowanie solidarnej i zrównoważonej gospodarki jest etyczną 

alternatywą, która musi służyć życiu, w przeciwieństwie do dominującej 

gospodarki, która zabija, która podąża jedynie za rynkiem, produkuje 

odrzuty, deprecjonuje wspólny dom i dąży jedynie do akumulacji. 

346. Głosy piętnujące korupcję w publicznych i prywatnych strukturach 

społecznych, a także bezkarność sądów, odnoszą się do obszaru polityki. 

Kojarzy się z walką o władzę, ale też z konsensusem wokół wspólnego 

dobra. W tym kontekście pojawia się niepokój o zarządzanie zasobami w 

czasie pandemii, plany rządowe, nadużycia władzy, zarządzanie 

gospodarką i relacje z Kościołem (por. SN ps. 11, 58-60). Dokument dla 

rozeznania wspólnotowego mówi o korupcji we wszystkich jej formach, 

z powodu interwencji władzy ekonomicznej i handlu narkotykami, które 

przenikają do decyzji politycznych i sądowych. Zwraca też uwagę na 

oburzenie, jakie wywołuje korupcja, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 

347. Aby nauka społeczna Kościoła była znana i stosowana we wszystkich 

działaniach duszpasterskich, podstawowe znaczenie mają działania 

chrześcijan w różnych sferach społeczeństwa i w Kościele. Dlatego tak 

ważne jest, aby ją poznać i przedstawić jako wkład w myślenie o 

zaangażowaniu społecznym, obronie życia i promocji człowieka. Nauka 

społeczna Kościoła jest Ewangelią uczynioną ciałem społecznym i 

jednym z kryteriów towarzyszenia i kierowania świeckimi, którzy 

odgrywają decydującą rolę w życiu narodu. 

348. Kierunki działań 

Promowanie solidarnej i zrównoważonej gospodarki: 

• Tworzyć komisje duszpasterskie, które budują kanały solidarności dla 

troski o wspólny dom, skoncentrowane na godności osoby ludzkiej. 

• Promowanie tworzenia solidarnych sieci stowarzyszeń na peryferiach, 

które realizują wspólne programy. 



Część III - Twórczy przesyt na nowych ścieżkach do przebycia 123 
 

• Promowanie projektów solidarnościowych z parafii poprzez programy 

i przedsięwzięcia, w koordynacji z innymi podmiotami społecznymi. 

• Promowanie rozwoju solidarnej i zrównoważonej gospodarki oraz 

towarzyszenie inicjatywom w tym zakresie podejmowanym w sferze 

obywatelskiej. 

349. Wdrażanie udziału osób świeckich na arenie politycznej: 

• Obudzić w świeckich świadomość ich misji w promowaniu polityk 

publicznych, które umożliwiają bardziej sprawiedliwą i ludzką 

gospodarkę. 

• Szkolenie w zakresie uczestnictwa, opieki i transformacji społecznej, 

kulturowej i politycznej. 

• Demaskować korupcję w strukturach społecznych, prawnych i 

politycznych oraz bronić demokracji. 

• Tworzenie sieci kontaktów z różnymi podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 
d) Duszpasterstwo ofiar niesprawiedliwości społecznej 

350. Towarzyszenie ofiarom niesprawiedliwości społecznej w procesach 

uznania, zadośćuczynienia i pojednania jest przedmiotem troski naszego 

Kościoła. Papież Franciszek we Fratelli tutti przypomina, że trzeba 

"cierpliwie pracować na rzecz prawdy i sprawiedliwości, czcić pamięć 

ofiar i krok po kroku otwierać się na wspólną nadzieję, która jest 

silniejsza niż zemsta" (FT 226). Sprawiedliwość "jest tylko właściwie 

poszukiwana z miłości do samej sprawiedliwości, z szacunku dla ofiar, 

aby zapobiec nowym przestępstwom i aby zachować dobro wspólne" (FT 

252). 

351. W Puebla nasze magisterium biskupie zaczęło mówić o ofiarach (por. DP 

529, 1138, 1191). Aparecida, rozszerzając swoje rozumienie, odnosi się 

do nastolatków i młodzieży jako ofiar fałszywych przywódców (por. DP 

442), do ofiar aborcji (por. DP 469), porwań, przemocy terroryzmu, 

konfliktów zbrojnych (por. DP 65). Wymienia także osoby przebywające 

w więzieniach (por. DAp 207), młodzież, która jest ofiarą negatywnego 

wpływu kultury postmodernistycznej (por. DAp 318), ofiary handlu 

ludźmi i wykorzystywania seksualnego, dzieci będące ofiarami 

prostytucji, pornografii i pracy dzieci, kobiety maltretowane i ofiary 

wykluczenia (por. DAp 402). Przypomina o znaczeniu towarzyszenia im 

wszystkim (por. DAp 414). 
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352. Linie działania: 

• Podejście do ofiar i towarzyszenie im z postawą Dobrego 

Samarytanina oraz leczenie ich ran, zwłaszcza tych wynikających z 

wyzysku związanego z migracją, nadużyciami i ubóstwem. 

• Obejmować ludzkość zranioną przez tak wiele uzależnień, substancji i 

przemocy, promując - w sposób osobisty i wspólnotowy - procesy 

uzdrawiania, wyzwolenia i sprawiedliwości. 

 
e) Zapobieganie i zadośćuczynienie za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i nadużycia sumienia w 

Kościele 

353. Kwestia nadużyć wywołuje kryzys w Kościele od końca XX wieku. 

Papież Franciszek wielokrotnie zabierał głos w tej sprawie, a w Liście do 

Ludu Bożego (18.08.2018) przypomina o "cierpieniu doświadczanym przez 

wielu małoletnich z powodu nadużyć seksualnych, nadużyć władzy i 

nadużyć sumienia popełnianych przez znaczną liczbę duchownych i osób 

konsekrowanych". Według Papieża jest to "zbrodnia, która rodzi głębokie 

rany bólu i niemocy, przede wszystkim u ofiar, ale także u ich rodzin i w 

całej społeczności, zarówno wierzących, jak i niewierzących". 

354. Zgromadzenie zwróciło uwagę na utrzymujący się brak kompleksowego 

zadośćuczynienia dla ofiar i ich rodzin ze strony instytucji kościelnej. 

Znakiem nawrócenia byłaby odpowiedź na żądanie przejrzystości i 

prawdy w odniesieniu do wszystkich takich nadużyć. Oznacza to większą 

gotowość do denuncjacji i współpracy, a także do przyznawania się do 

błędów i proszenia o przebaczenie z pokorą i zadośćuczynieniem. 

355. Linie działania: 

• Promować tworzenie i funkcjonowanie organów diecezjalnych 

zajmujących się zapobieganiem nadużyciom seksualnym, nadużyciom 

sumienia i nadużyciom władzy, wraz z kompleksową opieką i 

zadośćuczynieniem. 

• Towarzyszyć procesom uznania, zadośćuczynienia i sprawiedliwości 

poprzez interdyscyplinarne duszpasterstwo. 

• Zapobiegać nadużyciom w Kościele i poza nim poprzez skuteczne 

polityki i protokoły, które tworzą zdrowe i bezpieczne środowiska. 
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f) Obecność i działanie Kościoła obok ludów tubylczych i afro-kulturowych 

356. Ludy tubylcze i Afro-descendenci należą do grup szczególnie wybranych 

przez Zgromadzenie do towarzyszenia w obronie życia, ziemi i kultur. 

Będąc przez wieki zdominowanymi lub zniewolonymi, ich warunki życia 

nie zmieniły się znacząco po okresie kolonialnym. Już w Puebla ich 

twarze utożsamiano z "najbiedniejszymi z biednych" (DP 34). Aparecida 

mówi, że nie są traktowane z "godnością i równością warunków" (DAp 

65). Ich terytoria pozostają nieuznane i niechronione, ich kultury i religie nie 

zawsze są szanowane, ich obywatelstwo jest pomniejszane, ich młodzież, 

dzieci i kobiety nadal są ofiarami wszelkiego rodzaju przemocy (por. 

DAp 90). 

357. W jego granicach Kościół prowadził ewangelizację tych ludów, promując 

prawdziwy proces inkulturacji, który przez wieki karmił ich wiarę, jak 

zauważyły Konferencje św. Dominika i Aparecidy (por. SD 24; DAp 4, 94). 

Dziś jednak proces ten jest kwestionowany przez nową dynamikę 

społeczną, gospodarczą, kulturową i religijną terytoriów, na których żyją. 

Papież Franciszek przypomina ich bogactwo kulturowe, ich "wkład w 

troskę o ziemię" (QAm 42) i potępia interesy grup ekonomicznych na 

terytoriach tubylczych i afro-descendentalnych (por. QAm 9, 10, 14). 

Wzywa do oburzenia wobec tej sytuacji przemocy (por. QAm 15) i do 

nowych kroków w inkulturacji, zwłaszcza liturgii (por. QAm 82). 

358. Zgromadzenie wzywa Kościół, by był uważny na te ludy, by dostrzegał 

wielorakie przejawy wykluczenia potomków obu grup założycielskich 

kultury Ameryki Łacińskiej i Karaibów, by był ich rzecznikiem, by 

bronił ich terytoriów i ich życia, by nie postrzegał ich jako "ubogich", ale 

raczej jako przyjaciół i sojuszników. 

359. Linie działania: 

• Docenić ludy tubylcze i afro-descendentów jako protagonistów 

inkulturacji Ewangelii, rozpoznania ziarna Słowa w ich 

światopoglądzie i pracy na rzecz obrony życia, ziemi i kultur. 

• Przyznać i odrzucić potrójną dyskryminację, której doświadczają 

kobiety z tych grup: dlatego, że są kobietami, ubogimi, rdzennymi 

mieszkańcami lub Afro-descendentami. 
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• Pogłębianie korzeni kulturowych ludów rdzennych i afro-

descendentnych poprzez przestrzenie spotkań i procesy szkoleniowe. 

• Zakwestionować formy kolonizacji kulturowej przebrane za 

ewangelizację i zachęcić do szacunku i wymiany między kulturami, jak 

to uczynił papież Franciszek podczas swojej podróży do Kanady. 

 
g) Szczególna uwaga poświęcona migrantom i uchodźcom, osobom uwięzionym i niepełnosprawnym 

360. Zgromadzenie kościelne podkreśliło trzy szczególne sytuacje wymagające 

szczególnej uwagi ze strony Kościoła: migranci i uchodźcy, osoby 

uwięzione i niepełnosprawni. Tradycja biblijna wzywa do przyjęcia 

obcego (por. Kpł 19, 33-34; Rdz 18, 4-7). Nowy Testament identyfikuje 

chorych, przechodzących i przebywających w więzieniu jako braci 

najmniejszych Jezusa, przed którymi określa się ostateczne 

przeznaczenie (por. Mt 25,35-44), i zachęca wspólnoty do praktyki 

gościnności (por. 1Pt 4,9; Rz 12,13). Migranci i uchodźcy, osoby 

uwięzione i niepełnosprawne stanowią sytuacje bezbronności, które 

wymagają troski Kościoła. 

361. Jak opisano w pierwszej części, problem migrantów i uchodźców stał się 

znacznie bardziej dotkliwy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Są 

ofiarami różnych form przemocy i handlu ludźmi i należą do tych, którzy 

cierpią najbardziej. Są oni grupą wymagającą szczególnej uwagi, 

szukającą schronienia i niestety nie zawsze cieszącą się solidarnością 

wielu naszych braci i sióstr. Kościół musi im pomóc, bo ich 

rzeczywistość jest znakiem naszych czasów. 

362. Sytuacje pozbawienia wolności są wyzwaniem dla pracy duszpasterskiej. 

Potrzebujemy działań zapewniających duchowe towarzyszenie i ochronę 

praw więźniów, zwłaszcza w przypadkach przemocy ze strony policji i 

państwa, oraz bliskość ich rodzin. 

363. Jest wiele osób, które cierpią z powodu różnych chorób, niedostatków i 

niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, mają inne zdolności i 

wnoszą swoje dary do swoich rodzin i społeczności. Zgromadzenie 

zaproponowało zorganizowanie ministerstwa zdrowia psychicznego w 

celu promowania poszanowania ich godności. W procesie słuchania, 

propozycja ta została doceniona jako odpowiedź na skutki pandemii 

COVID-19, a także jest wyrazem troski o najsłabszych. 
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364. Kierunki działań 

Przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów i uchodźców: 

• Ustanowienie jako priorytetu uwagi, promocji, obrony swoich praw i 

towarzyszenia osobom zmuszonym do migracji, przemieszczania się i 

szukania schronienia. 

• Stworzyć przestrzenie dla wyrażania wiary, formacji, duchowości i 

dialogu społeczno-kulturowego dla migrantów, uchodźców i 

wysiedleńców, które pomogą im doświadczyć braterstwa w nowych 

miejscach i uczynią ich widocznymi jako członków wspólnot 

chrześcijańskich. 

• Pracuj w lokalnych, regionalnych, kontynentalnych i 

międzynarodowych sieciach, aby domagać się, bronić i promować 

tworzenie polityk publicznych dla poszanowania prawa człowieka do 

migracji i nie migracji, do schronienia i azylu. 

• Podnieść świadomość wspólnot kościelnych na temat przyczyn przymusowej 

migracji, aby działać na rzecz jej eliminacji i promować solidarną 

gościnność. 

365. Dla służby więziennej: 

• Wzmocnienie duszpasterstwa więziennego przy wsparciu 

interdyscyplinarnym, w celu stworzenia sieci opieki i rzecznictwa 

polityki publicznej. 

• Towarzyszyć duchowo rodzinom osób przebywających w zakładzie 

karnym. 

• Promowanie w parafiach duszpasterstwa odpowiadającego na potrzeby 

rodzin osób pozbawionych wolności. 

366. Dla duszpasterstwa zdrowia psychicznego: 

• Wytworzyć kulturę bliskości i czułości, dzięki której osoby cierpiące 

na różne choroby mogą być otoczone szczególną opieką. 

• Promowanie duszpasterstwa towarzyszącego chorym i osobom 

niepełnosprawnym. 

• Towarzyszenie rodzinom, przyjaciołom i opiekunom ze wspólnotami 

opieki i wsparcia. 
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h) Obrona i promocja życia i rodziny 

367. Obrona i promocja życia i rodziny to wyzwania, które były obecne w 

Zgromadzeniu. Zgromadzenie zaproponowało: promowanie i obronę 

godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci; sprzyjanie, 

towarzyszenie i umacnianie centralnej pozycji rodziny w społeczeństwie 

ludzkim; nadanie priorytetu duszpasterstwu rodzin, które przyjmuje nowe 

formy wyrazu, ich złożoność i różnorodność. Do tych pytań możemy 

jeszcze dołączyć te, które proponują niektóre grupy rodzin jako priorytety 

w życiu duszpasterskim: odtworzyć towarzyszenie dzieciom, młodzieży, 

małżeństwom i osobom starszym. 

368. O godności życia i osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci uczy 

Pismo Święte. Jezus przyszedł, aby "mieli życie i mieli je w obfitości" ( J 

10,10). Życie jest zagrożone w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach na 

wiele sposobów: przez aborcję i eutanazję, kobietobójstwo, zabójstwa, 

zabójstwa na zlecenie, łamanie praw człowieka i praw socjalnych, 

eksterminację ludów tubylczych, grabież dóbr stworzenia. 

369. Zgromadzenie potwierdziło priorytet duszpasterstwa, które przyjmuje 

nowe przejawy życia rodzinnego. Mimo, że w historii znała różne składy, 

w ostatnich czasach, jak wyraża to papież Franciszek w adhortacji Amoris 
laetitia, rodzina przeżywa nowe wyzwania, które wymagają troski 

duszpasterstwa miłosierdzia Kościoła. W procesie słuchania pojawiły się 

ostrzeżenia o dezintegracji rodziny spowodowanej migracją, handlem 

ludźmi, sekularyzacją, formami przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec 

kobiet, znęcaniem się nad dziećmi, nastolatkami i młodzieżą. Dokument 

dla rozeznania wspólnotowego podejmuje te tematy ze względu na 

wpływ pandemii na rodzinę i przemoc domową. Przypomina też o 

różnych sytuacjach rodzinnych - takich jak pary kohabitujące czy 

rozwiedzeni i ponownie żonaci - i o wyzwaniu, jakim jest głoszenie im 

dziś Ewangelii. 

370. Kierunki działań 

Dla obrony i promocji życia: 

• Promować kulturę życia, rozpoznając Jezusa Chrystusa w 

najuboższych i najbardziej bezbronnych. 
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• Stworzenie przestrzeni do wszechstronnych szkoleń podnoszących 

świadomość kultury życia, w tym dla personelu medycznego i mediów. 

• Generować sieci działań duszpasterskich na rzecz budowy polityk 

publicznych gwarantujących troskę o życie we wszystkich jego etapach 

i wymiarach. 

371. W intencji duszpasterstwa rodzin: 

• Przedstawienie orędzia Kościoła o miłości rodzinnej i wzbogacenie go 

o język bardziej uwzględniający wszystkie sposoby formacji rodzinnej. 

• Zintegrować z miłosierdziem i czułością różne formy rodzin (rodzice 

samotnie wychowujący dzieci, związki de facto, itd.), nie w sposób 

fragmentaryczny lub tylko na podstawie dostępu do sakramentów. 

• Promowanie chrześcijańskiej i społecznej formacji duszpasterstwa 

rodzin w parafiach w oparciu o ich specyficzne realia i potrzeby. 

• Chronić i towarzyszyć rodzinom w sytuacjach niestabilności poprzez 

integrujące miłosierdzie. 

• Otoczcie szczególną opieką osoby starsze i małe dzieci, promując 

spotkanie między pokoleniami, aby dzieliły się mądrością i nadzieją. 

• Bronić praw dzieci do posiadania rodziny oraz do opieki i wychowania 

z miłością. 

372. Za towarzyszenie dzieciom, młodzieży, małżeństwom i osobom starszym: 

• Prowadzenie pracy artykułowej między różnymi duszpasterstwami 

szczegółowymi, aby odpowiedzieć na potrzeby różnych etapów życia. 

• Promować w każdym Kościele partykularnym katechezę biblijną, która 

zachęca do naśladowania Jezusa i towarzyszy wszystkim etapom rozwoju 

człowieka. 

 

 
6. Wymiar ekologiczny 

373. Zgromadzenie Eklezjalne jest szczególnie zainteresowane 

zaangażowaniem chrześcijan w troskę o nasz wspólny dom. Było wiele 
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dokonane rozeznania, wypowiedziane głosy i zasugerowane działania, które 

odzwierciedlają potrzebę zaangażowania wspólnoty kościelnej w 

konkretną pracę nad świadomością, spójnością i orędownictwem na rzecz 

troski o środowisko naturalne. 

374. Wskazano kilka dróg działania na podstawie nauczania papieża 

Franciszka: "przeżywanie powołania do bycia obrońcami dzieła Bożego 

jest istotną częścią cnotliwej egzystencji, nie jest opcjonalne ani nie jest 

drugorzędnym aspektem doświadczenia chrześcijańskiego" (LS 217). Z 

tego powodu określamy tę misję jako wymiar ewangelizacji. 

375. Warto podkreślić wkład ludów tubylczych w troskę o Stworzenie, który 

jest inspirujący dla pracy Kościoła w dziedzinie ekologii: ich mądrość 

przodków, ich kosmowizja, ich wspólnotowy sposób życia, ukazują nam 

inne drogi bardziej harmonijnej relacji z naszym wspólnym domem, z 

innymi, z tym, co transcendentne. Ich żywa pamięć, ich potępienie, ich 

opór pomimo przemocy, oferują nam sposoby przeciwdziałania tym, 

którzy promują destrukcyjny model. 

 
a) Wychowanie i duchowość w trosce o wspólny dom 

376. 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 do przyjęcia i przeżywania naszego powołania, aby 

być szafarzami dzieła Bożego, a nie jego niszczycielami. 

377. Priorytetem duszpasterskim jest współpraca w uwrażliwianiu innych, aby 

kształtować świadomość odpowiedzialności wszystkich, a zwłaszcza 

uczniów-misjonarzy, w trosce o wspólny dom. W tym celu konieczne jest 

tworzenie i upowszechnianie procesów edukacji w zakresie ekologii 

integralnej, wspartej pielęgnowaniem duchowości troski o stworzenie. 

378. Z papieżem Franciszkiem wierzymy, że "chodzi nie tyle o mówienie o 

ideach, ale przede wszystkim o motywacje, które wynikają z duchowości, 

by karmić pasję troski o świat". Nie będzie bowiem możliwe 

angażowanie się w wielkie sprawy za pomocą samych doktryn, bez 

mistyki, która nas ożywia, bez wewnętrznych motywów, które napędzają, 

motywują, zachęcają i nadają sens działaniu osobistemu i 

wspólnotowemu. Musimy uznać, że my, chrześcijanie, nie zawsze 

gromadziliśmy i rozwijaliśmy bogactwa 
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którą Bóg dał Kościołowi, gdzie duchowość nie jest oderwana od 

własnego ciała ani od natury czy rzeczywistości tego świata, ale jest 

przeżywana z nimi i w nich, w komunii ze wszystkim, co nas otacza" (LS 

216). 

379. Linie działania: 

• Stworzenie duszpasterstwa zajmującego się opieką nad wspólnym 

domem, które promuje edukację i świadomość ekologiczną. 

• Włączenie ekologii integralnej do naszego nauczania i praktyki duszpasterskiej. 

• Podjąć proces podnoszenia świadomości ekologicznej, inspirowany 

dokumentami Laudato Si' i Dear Amazonia, aby promować świadomość 

świętości i wzajemnego powiązania wszystkich stworzeń. 

• Rozwijaj duchowość ekologiczną, która zachęca do zaangażowania w 

wielkie sprawy. 

• Nadać priorytet i potwierdzić integralną ekologię w naszych 

wspólnotach, dodając cztery marzenia adhortacji Droga Amazonii: 
społeczne, kulturowe, eklezjalne i ekologiczne. 

• Zachęcanie do nawrócenia pastoralnego w kierunku spójności życia, 

troski o wspólny dom i integralnego towarzyszenia w formacji wiary 

różnych pokoleń. 

• Generować konwersję ekologiczną, która sprzyja 

współodpowiedzialności pomiędzy działaniami osobistymi, 

wspólnotowymi i instytucjonalnymi na rzecz troski o nasz wspólny 

dom. 

• Kształcenie agentów ewangelizacyjnych w zakresie nauki społecznej 

Kościoła w celu ochrony stworzenia. 

 
b) Duszpasterstwo ekologii integralnej w trosce o wspólny dom 

380. Rozeznanie rozpoznaje wezwanie Ducha do skutecznego i szybkiego 

działania w trosce o nasz wspólny dom, ukazując spójność naszych 

przekonań i będąc świadectwem, które inspiruje innych. Trzeba 

odpowiedzieć osobiście, wspólnotowo i instytucjonalnie, poprzez 

konkretne działania, na wołanie ziemi, ubogich i wykluczonych, 

promując ekologię integralną w świetle Ewangelii i nauki społecznej 

Kościoła. W celu wdrożenia skutecznego duszpasterstwa ekologicznego 

należy 
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Istotne jest, aby tworzyć sieci z innymi kolektywami społecznymi, które 

pracują na rzecz godności ludzi i troski o środowisko, i współpracować w 

celu wywołania rewolucji kulturalnej, która ukierunkowuje całe 

społeczeństwo na integralną opiekę nad każdą osobą i stworzeniem. 

381. Linie działania: 

• Świadek kultury troski w perspektywie ekologii integralnej, 

zakładającej i promującej styl życia zgodny z pro- cesem Platformy 

działania Laudato Si'. 

• Bronić i promować życie i godność ludzką w naszym wspólnym domu, 

zmieniając gospodarkę, która zabija, na gospodarkę inspirowaną 

wartościami św. Franciszka i św. Klary, faworyzującą tworzenie sieci i 

stawiającą w centrum ubogich. 

• Poszerzyć i wzmocnić udział świeckich w przestrzeniach 

edukacyjnych, kulturowych i politycznych trans- formacji, aby 

zaangażować się w troskę o nasz wspólny dom. 

• Przyjmowanie, troska i ochrona migrantów i osób cierpiących na 

peryferiach geograficznych i egzystencjalnych, zwłaszcza rosnącej grupy 

uchodźców klimatycznych i wysiedleńców, poprzez wspieranie 

procesów ewangelizacji, integracji i zaangażowania społecznego. 

 
c) Kościół proroczy blisko wszystkich, którzy troszczą się o wspólny dom 

382. Kościół został poproszony o towarzyszenie wspólnotom dotkniętym 

przez górnictwo i inne formy ekstraktywizmu. Istnieje pilna potrzeba 

proroczego Kościoła, który potępia niesprawiedliwości, łamanie praw 

człowieka oraz ekologicznie nieodpowiedzialne i brutalne praktyki 

wobec matki ziemi. Należy to zrobić na wszystkich poziomach, w 

sojuszu z innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. 

383. Linie działania: 

• Aby usłyszeć pilne wołanie ziemi, aby ujawnić sytuacje 

deprecjonowania przyrody i wpłynąć na przestrzenie decyzyjne, aby 

zadbać o wspólny dom w naszym regionie. 
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• Ochrona istnienia jednostek i narodów, w szczególności przez obronę 

życia ludzkiego od poczęcia do śmierci i popieranie godności 

wszystkich. 

• Solidarność z poszkodowanymi populacjami i domaganie się dialogu 

społecznego i przejrzystych procesów decyzyjnych we wszystkich 

projektach, które mają wpływ na terytoria, życie i zdrowie 

społeczności. 

• Przyczynianie się do przezwyciężania wyobrażeń o postępie opartym 

na eksploatacji przyrody i kształcenie odpowiedzialnej postawy wobec 

administrowania dobrami wspólnymi. 

• Rozwijać ewangelizację, która pobudza kulturę troski o wspólny dom i 

o ludy tubylcze w sensie integracyjnym i uniwersalnym. 
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"WSZYSCY JESTEŚMY UCZNIAMI 
MISJONARZAMI W DRODZE". 

Przesłanie do mieszkańców Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

 

My, członkowie Zgromadzenia Eklezjalnego, zgromadzeni wirtualnie i osobiście 

w siedzibie Konferencji Episkopatu Meksyku, w dniach od 21 do 28 listopada 

2021 r., pod miłującym spojrzeniem Matki Bożej z Guadalupe, pozdrawiamy Lud 

Boży w drodze, mężczyzn i kobiety z naszej ukochanej Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów. 

Łączy nas pragnienie ożywienia ducha V Konferencji Ogólnej Episkopatu 

Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która odbyła się w Aparecidzie w 2007 r., 

zgodnie z założeniami poprzednich Konferencji Ogólnych i mając na horyzoncie 

Jubileusz Guadalupan w 2031 r. oraz Jubileusz Odkupienia w 2033 r. 

Wyznajemy, że to Zmartwychwstały Jezus Chrystus wezwał nas na nowo i 

podobnie jak w Aparecidzie sprawił, że rozpoznaliśmy się jako uczniowie misyjni 

Jego Królestwa, posłani, by przekazywać przez przelew radości radość ze 

spotkania z Nim, abyśmy w Nim wszyscy mieli pełnię życia (por. DAp 14). Od 

tego czasu Jezus towarzyszy nam w zadaniu przemyślenia i wznowienia misji 

ewangelizacyjnej w nowych warunkach Ameryki Łacińskiej i Karaibów. To 

zadanie zobowiązało nas do podjęcia drogi nawrócenia zdecydowanie misyjnego, 

aby wszystko poddać służbie ustanowienia Królestwa życia (por. DAp 366). Jest 

to cel, w którym posuwamy się do przodu i który wymaga większej 

odpowiedzialności duszpasterskiej. Proroczy sen, którym Pan dzisiaj potwierdza i 

zachęca nas do życia, wspólnego chodzenia, prowadzonego przez Jego Ducha. 

Z wielką radością przeżywaliśmy to Zgromadzenie jako prawdziwe 

doświadczenie synodalności, we wzajemnym słuchaniu i wspólnotowym 

rozeznawaniu tego, co Duch Święty chce powiedzieć swojemu Kościołowi. 

Szliśmy razem uznając naszą wieloaspektową różnorodność, ale przede 

wszystkim to, co nas łączy, a w dialogu nasze serca uczniów zwróciły się ku 

rzeczywistości kontynentu, w jego bólach i nadziejach. 



 

Zauważamy i potępiamy ból najuboższych i najbardziej bezbronnych, którzy 

cierpią z powodu plagi nieszczęść i niesprawiedliwości. Boli nas krzyk o 

niszczeniu naszego wspólnego domu i "kulturze wyrzucania", która dotyka przede 

wszystkim kobiety, migrantów i uchodźców, osoby starsze, ludy tubylcze i osoby 

pochodzenia afrykańskiego. Boli nas wpływ i konsekwencje pandemii, która 

jeszcze bardziej zwiększa nierówności społeczne, zagrażając nawet 

bezpieczeństwu żywnościowemu dużej części naszej populacji. Boli nas wołanie 

tych, którzy cierpią z powodu klerykalizmu i autorytaryzmu w relacjach, co prowadzi 

do wykluczenia świeckich, zwłaszcza kobiet, w rozeznawaniu i podejmowaniu 

decyzji dotyczących misji Kościoła, stanowiąc wielką przeszkodę dla synodalności. 

Niepokoi nas również brak proroctwa i skutecznej solidarności z najuboższymi i 

najbardziej bezbronnymi. 

Z drugiej strony, napełnia nas nadzieją obecność znaków Królestwa Bożego, które 

prowadzą nas nowymi drogami słuchania i rozeznawania. Podróż synodalna jest 

znaczącą przestrzenią spotkania i otwarcia na przemianę struktur kościelnych i 

społecznych, które pozwalają nam odnowić impuls misyjny i bliskość wobec 

najuboższych i najbardziej wykluczonych. Z nadzieją patrzymy na życie zakonne; 

kobiety i mężczyzn, którzy żyjąc pod prąd, dają świadectwo dobrej nowiny 

Ewangelii, a także doświadczenia pobożności ludowej w naszych wioskach. 

To Zgromadzenie jest kairosem, proroczym czasem słuchania i rozeznawania, 

który łączy nas w odnowiony sposób z orientacjami duszpasterskimi Aparecidy i 

magisterium papieża Franciszka, i pobudza nas do otwierania nowych dróg misyjnych 

w kierunku geograficznych i egzystencjalnych peryferii i miejsc właściwych 

Kościołowi, który jest na wylocie. 

Jakie są zatem te wyzwania i kierunki duszpasterskie, do których podjęcia z 

większą pilnością wzywa nas Bóg? Głos Ducha rozbrzmiewał pośród dialogu i 

rozeznania, wskazując nam różne horyzonty, które inspirują naszą eklezjalną 

nadzieję: konieczność pracy na rzecz odnowionego spotkania wszystkich z 

Jezusem Chrystusem wcielonym w rzeczywistość kontynentu; towarzyszenie i 

promowanie protagonizmu młodzieży; odpowiednia uwaga poświęcona ofiarom 

nadużyć w kontekstach kościelnych i zaangażowanie się w prewencję; 

promowanie aktywnego udziału kobiet w posługach oraz w przestrzeniach rozeznania 

i decyzji kościelnych. Promocja życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 

śmierci; formacja w synodalności w celu wykorzenienia klerykalizmu; promocja 

uczestnictwa świeckich w przestrzeniach przemian kulturowych, politycznych, 

społecznych i kościelnych; słuchanie i towarzyszenie wołaniu ubogich, 

wykluczonych i odrzuconych. Odnowienie programów formacyjnych w 

seminariach, tak aby uwzględniały one ekologię integralną, wartość ludów 

tubylczych, inkulturację i interkulturowość oraz myśl społeczną Kościoła jako 

tematy konieczne, a także to wszystko, co przyczynia się do odpowiedniej formacji 

w synodalności. 
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Odnowić w świetle Słowa Bożego i Soboru Watykańskiego II naszą koncepcję i 

doświadczenie Ludu Bożego; potwierdzić i nadać priorytet życiu marzeniami 

Drogi Amazonii; oraz towarzyszyć ludom tubylczym i Afro-descendentom w 

obronie życia, ziemi i ich kultur. 

Z wdzięcznością i radością potwierdzamy w tym Zgromadzeniu Eklezjalnym, że 

sposobem przeżywania nawrócenia pastoralnego rozeznanego w Aparecidzie jest 

synodalność. Kościół jest synodalny sam w sobie, synodalność należy do jego 

istoty; nie jest więc przemijającą modą ani pustym sloganem. Dzięki synodalności 

uczymy się chodzić razem jako Kościół Lud Boży, angażując wszystkich bez 

wykluczenia, w zadanie przekazywania radości Ewangelii, jako uczniowie misyjni 

idący dalej. 

Przepełnienie twórczą mocą Ducha zaprasza nas do dalszego rozeznawania i 

promowania owoców tego bezprecedensowego wydarzenia eklezjalnego dla 

naszych Kościołów i wspólnot lokalnych pielgrzymujących w Ameryce 

Łacińskiej i na Karaibach. Zobowiązujemy się do kontynuowania drogi, którą 

wskazuje nam Pan, ucząc się i tworząc odpowiednie mediacje, aby wygenerować 

konieczne przemiany w mentalności, relacjach, praktykach i strukturach 

kościelnych (por. DSD 30). 

Przed nami trasa duszpasterska, która poprowadzi nas w procesie nawrócenia 

misyjnego i synodalnego. 

Dziękujemy Panu życia i wszystkim osobom, dzięki którym to Zgromadzenie 

stało się możliwe i oddajemy je pod opiekę Dziewicy z Guadalupe, która z 

matczyną czułością towarzyszy drodze Kościoła na tym kontynencie. Powierzamy 

jej owoce tego wydarzenia kościelnego i prosimy o wstawiennictwo, abyśmy z 

odwagą i kreatywnością stawali się Kościołem w drodze, synodalnym i misyjnym, 

jak tego oczekuje od nas Pan, bo wszyscy jesteśmy uczniami misyjnymi w drodze. 

 

Podane w mieście Meksyk, tego 27 dnia listopada w roku naszego Pana 2021. 
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MODLITWA POŚWIĘCENIA SIĘ NASZEJ 
PANI Z GUADALUPE 

 
"Czy nie jestem tu, ja, która jestem twoją matką? 
Czy nie jesteś pod moim cieniem i schronieniem? 

Czy nie jestem źródłem twojej radości? 
Czy nie jesteś w zagłębieniu mojego płaszcza, w skrzyżowaniu moich ramion? 

Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? 
 

Z ufnością, jaką wzbudzają w nas Twoje czułe słowa, 
przychodzimy dziś do Twoich stóp jako uczniowie-misjonarze 
Ewangelii. 

aby przedstawić wam owoce naszego Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów. 

Duch Święty otworzył naszą istotę na jej nowości. 
i dał nam głębokie doświadczenie synodalności. 

 

On nas inspiruje jako Kościół misyjny, 
wyruszający w drogę, by śnić razem ze św. 

Józefem, waszym oblubieńcem, 
nowe drogi tożsamości i wyzwolenia 

oraz troska o wszelkie życie. 
 

Od Patagonii po północny Meksyk, od 
Atlantyku po Pacyfik, 

Od Indii Zachodnich po najwyższe ośnieżone szczyty 
Andów Z głębi naszego wnętrza 

nawet najpiękniejsze samarytańskie gesty, 
Wszyscy jesteśmy Twoi, Matko Najświętsza! 

 

Twarze tych dzieci reprezentują twarze 
milionów dzieci w najbiedniejszych krajach 
świata. 

twoja Ameryka Łacińska i Karaiby. 
Każda róża gromadzi błagania i 

uwielbienia tysięcy różańców, które 
gorliwie śpiewamy w każdym kraju 

kontynentu. 
 

Obejmij nas, Matko, Nauczycielko, Misjonarko Miłości bez miary. 
Wysłuchaj nas, pomóż nam, wstaw się za nami. 

Pomóż nam żyć radością Ewangelii, 
abyśmy, bracia i siostry, mogli wszyscy śpiewać 



 

Chwalcie Pana! a wraz z wami Cuda Pana. 



141 

 

 





141 
 

TABELA AKRONIMÓW  

Skróty dokumentów Magisterium 
powszechnego i latynoamerykańskiego  

 

AA Sobór Watykański II, dekret Apostolicam Actuositatem (18 listopada 1965) AG

 Sobór Watykański II, dekret Ad Gentes (7 grudnia 1965) 

ChL Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifidelis Laici (30 grudnia 1988) CV

 Franciszek, Adhortacja apostolska Christus vivit (25 marca 2019) 

DAp CELAM, Dokument końcowy V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
Aparecida (13-31 maja 2007). 

DCA Papież Franciszek, Przemówienie podczas upamiętnienia 50. rocznicy ustanowienia Synodu 
Biskupów (17 października 2015 r.) 

DP CELAM, Dokument końcowy IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 

Puebla (27 stycznia - 12 lutego 1979). 

DCE Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est (25 grudnia 2005) 

DFJ Synod Biskupów, Dokument końcowy. Młodzi, wiara i rozeznanie powołania (27 października 

2018 r.) 

DPS Dokument przygotowawczy do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (7 

września 2021 r.) 

EC Franciszek, Konstytucja apostolska Episcopalis communio (15 września 2018 r.) EG

 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013) PL

 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975) 

FTFranciszek , Encyklika Fratelli tutti (3 października 2020) 

GE Sobór Watykański II, Deklaracja Gravissimum educationis (28 października 1965) 

GS Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes (7 grudnia 1965) 

LG Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium (21 listopada 1964) 
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LS Franciszek, Encyklika Laudato si' (24 maja 2015) 

Med CELAM, Dokumenty końcowe II Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
Medellín (26 sierpnia - 8 września 1968). 

NMI Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio Ineunte (6 stycznia 2001) 

PE Papież Franciszek, Konstytucja apostolska Praedicate Evangelium o Kurii Rzymskiej (19 

marca 2022) 

PP Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (26 marca 1967) 

PDV Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992) QAm

 Franciszek, Adhortacja apostolska Droga Amazonii (2 lutego 2020) 

RH Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis (4 marca 1979) 

SA DF Synod dla Amazonii, Dokument końcowy Zgromadzenie specjalne dla Regionu Pan-Amazonii (27 

października 2019 r.) 

SC Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium (4 grudnia 1963) 

SD CELAM, Dokumenty końcowe IV Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
Santo Domingo (12 października 1992). 

SIN Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła (2 marca 2018) 

SJ Franciszku, marzmy razem. Droga do lepszej przyszłości. Conversations with Austen Ivereigh, 

Buenos Aires, Penguin Random House (2020). 

SpS Benedykt XVI, Encyklika Spe Salvi (30 listopada 2007) 

UR Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio (21 listopada 1964) 
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Skróty dla dokumentów procesu 
Zgromadzenia Eklezja  

 

1AE Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów (21-28 listopada 2021) 

D Komisja Syntezy, Wyzwania Pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego (21 do 28 listopada 

2021) 

CPD CELAM, Dokument na podróż. Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
(2021) 

DDC CELAM, Dokument dla rozeznania wspólnotowego podczas Pierwszego Zgromadzenia 
Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów (2021) 

DDR CELAM, Dokument dotyczący odnowienia i restrukturyzacji CELAM (2 października 2021 r.) 

MP Franciszek, Orędzie do uczestników Zgromadzenia Eklezjalnego Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
(15 października 2021) 

MPD Pierwsze Zgromadzenie Eklezjalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Orędzie do narodów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów (27 listopada 2021). 

Rev Med CELAM, Revista Medellín XLVII Nº 182 (wrzesień-grudzień 2021) Bogotá-Colombia SN

 CELAM, Synteza narracji dokumentów. Słuchanie podczas pierwszego Zgromadzenia Eklezjalnego dla 

Ameryki 
Ameryka Łacińska i Karaiby (1 października 2021 r.) 
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Skróty instytucji i odniesienia kościelne  

 

AAS Acta Apostolicae Sedis 

CLARConfederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas 

CEAMAConferencia  Eclesial de la Amazonía 

(Latynoamerykańska Konfederacja Zakonników i Zakonnic) 

CELAMRada  Episkopatu Ameryki 

Łacińskiej DSIDoctrina  Social de la Iglesia 

(Społeczna Nauka Kościoła) 

ENAAlianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral 

REMAM Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Sieć 

Ekologiczna Mezoameryki) 

REPAMRed Eclesial Pan-Amazonian Ecclesial Network 

ICTNowe technologie informacyjne i komunikacyjne 
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