Pytania o Jana Pawła II
Cz-7 (nr 30 GB)
7. W jakim kraju, podczas swojej pierwszej1 zagranicznej podróży apostolskiej, Jan
Paweł II powiedział: „Przybywam jako pielgrzym pokoju i nadziei, aby uczestniczyć w
kościelnym wydarzeniu ewangelizacji”?
Odpowiedź:
Przytoczone w pytaniu słowa Jan Paweł II wypowiedział w Republice Dominikańskiej w
przemówieniu do wiernych zgromadzonych dnia 25 stycznia 1979 r. w stolicy tego kraju –
Santo Domingo.
INFORMACJE DODATKOWE
KONFERENCJE CELAM:
Głównym celem wizyty Papieża w Meksyku było otwarcie III Konferencji CELAM (Consejo
Episcopal Latinoamericano – Rada Episkopatu Ameryki Łacińskiej), która obradowała w
Puebli w dniach od 27 stycznia do 13 lutego 1979 r. Jej temat brzmiał: „Dziś i jutro
ewangelizacji Ameryki Łacińskiej”, taki też tytuł nadano dokumentowi końcowemu.
Pierwsza Konferencja Episkopatu Ameryki Łacińskiej odbyła się z inicjatywy Piusa XII w
Rio de Janeiro w dniach od 22 lipca do 4 sierpnia 1955 r. i poświęcona była problemom
duchowieństwa. Na zakończenie obrad Konferencja wydała „Deklarację”, która do dziś
pozostaje ważnym dokumentem Kościoła Latynoamerykańskiego.
We wrześniu 1955 r. Pius XII powołał Radę Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM),
pierwszy tego typu organizm o zasięgu kontynentalnym.
Druga Konferencja CELAM odbyła się w Medellin (Kolumbia) w dniach od 26 sierpnia do 6
września 1968 r. Otwarcia Konferencji dokonał Paweł VI. Podjęła ona temat: „Kościół wobec
przeobrażeń Ameryki Łacińskiej w świetle Soboru Watykańskiego II” i na zakończenie
opublikowała dokument „Orędzie z Medellin.”
Czwarta Konferencja CELAM odbyła się w Santo Domingo w dniach od 12 do 28
paździenika 1992 r. Otwarcia Konferencji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież wybrał
także temat Konferencji: „Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.”
Santo Domingo zostało wybrane na miejsce obrad z tytułu, że jest stolicą prymasowską
Ameryki oraz miejscem, gdzie 500 lat temu rozpoczęła się ewangelizacja Nowego Świata.
Obrady zakończyły się przyjęciem 27 października „Orędzia do Narodów Ameryki
Łacińskiej” oraz „Orędzia do Narodów Zjednoczonych na temat obrony życia”, a 28
października poddano pod głosowanie „Dokument końcowy”, który wskazuje główne
kierunki pracy duszpasterskiej w Ameryce Łacińskiej w perspektywie przyszłości.
Podobne gremia kolegialne pracują na wszystkich kontynentach:
•
Rada Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM)
•
Rada Konferencji Episkopatu Europy (CCEE)
•
Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM-SCECAM)
•
Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC)
UZUPEŁNIENIE
1. Pierwsza zagraniczna podróż apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się w dniach
od 25 stycznia do 1 lutego 1979 r. do krajów: Dominikana, Meksyk, Bahama.
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