Pocz#tek niezwyk#ego Jubileuszu Mi#osierdzia na kontynencie
ameryka#skim.
2016-08-27-america

Ko#cio#y w ca#ej Ameryce przygotowuj# si# do prze#ycia momentu kulminacyjnego roku
jubileuszowego. Od 27 do 30 sierpnia Bogota, stolica Kolumbii go#ci# b#dzie CELAM (Konferencj#
Episkopatu Ko#cio#ów Ameryki #aci#skiej), odb#dzie si# Kongres Mi#osierdzia. Wydarzenie pod
tytu#em "Niechaj pot##ny wiatr #wi#to#ci towarzyszy szczególnemu Jubileuszowi Mi#osierdzia
we wszystkich Amerykach", organizowane jest przez Papiesk# Komisj# Ameryki #aci#skiej (CAL)
i CELAM. Niezwyk#o## wydarzenia podkre#lona jest przez fakt, #e - oprócz 22 Konferencji
Episkopatów krajów Ameryki #aci#skiej, Ameryki #rodkowej i Karaibów - we#mie udzia# w
Kongresie Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na otwarcie oczekuje si#
trzydziestominutowego przes#ania wideo Papie#a Franciszka
.

Konkretne szlaki dla Ko#cio#a, który okazuje mi#osierdzie. Ca#y kontynent ukazuje si#
zjednoczony wobec wyzwa# ko#cielnych i duszpasterskich, od tych, aby pokaza# oblicze
mi#osiernego Boga, a# po ukazanie, #e jest coraz bardziej "Ko#cio#em wychodz#cym", zgodnie
z mandatem Papie#a Franciszka, pierwszego papie#a ameryka#skiego w historii. Wyja#nia w
wideo na YouTube sekretarz generalny CELAM, ks. pra#at Juan Espinoza Jiménez, biskup
pomocniczy Morelii: "Z nadziej# liczymy na obecno## wielu biskupów, prze#o#onych zgromadze#
zakonnych, kap#anów, #wieckich, przedstawicieli dzie# i instytucji dzia#aj#cych na rzecz najbardziej
pokrzywdzonych. Papie# zaprasza nas i wzywa nas do tego, by mi#osierdzie by#o przes#aniem
nie w s#owach, ale by sta#o si# konkretnym dzia#aniem na rzecz tych, którzy potrzebuj#.
Chcemy zaprosi# ca#y kontynent do przy##czenia si# do tego wielkiego wo#ania, który chce by#
wo#aniem ubogich. W tych dniach b#dziemy rozwa#a# dar mi#osierdzia i poszukamy konkretnych
sposobów, by pomóc osobom poszkodowanym. Chcemy prze#y# to wydarzenie jako moment
wspó#zawodnictwa osobistego, duszpasterskiego i misyjnego ".
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W trzydziestu miejscach w ca#ym mie#cie. Symbolem Kongresu b#dzie " Mur Mi#osierdzia",
du#y mur, gdzie uczestnicy b#d# mogli zapisywa# imiona "#wiadków mi#osierdzia" ze swoich
krajów, jak wyja#ni# o. Leonidas Ortiz, sekretarz CELAM - "s# oni zg#aszani za pos#ug#,
mi#o##, dar z siebie w ró#nych dziedzinach #ycia #wi#to#ci. W#a#nie z tego powodu poproszono
uczestników o przywiezienie materia#u informacyjnego o #wi#tych w#asnego kraju widzianych
przez pryzmat mi#osierdzia ". Kongres b#dzie próbowa# zatem odpowiedzie# na wyzwania
ko#cielne i duszpasterskie patrz#c na przyk#ad swoich #wi#tych, których postaci zosta#y ju#
w ostatnich tygodniach zg##bione. Ale nie zabraknie okazji, aby nawi#za# #cis#y zwi#zek z
miastem goszcz#cym, "nie b#dziemy tylko teoretyzowa#", zapewnia ks. Pra#. Espinoza. Trzydzie#ci
miejscowo#ci, odpowiadaj#ce trzydziestu ró#nym odmianom dzie# mi#osierdzia przyjm# obecnych.
W ca#a archidiecezja Bogoty zosta#a zaanga#owana, szczególnie je#li chodzi o celebracje
liturgiczne i dzie#a mi#osierdzia
.

G#ówni relatorzy. Sprawozdanie wst#pne zosta#o powierzone ks. pra#atowi Rino Fisichelli,
przewodnicz#cemu Papieskiej Rady ds Nowej Ewangelizacji, który b#dzie mówi# na temat " To jest
wielki czas mi#osierdzia". B#d# uczestniczyli kardyna# Marc Ouellet, przewodnicz#cy Papieskiej
Komisji dla Ameryki #aci#skiej (relacja na temat "Misja Ko#cio#a, aby dawa# #wiadectwo, g#osi#
i prze#ywa# tajemnic# Ewangelii mi#osierdzia na kontynencie ameryka#skim") i kardyna# Rubén
Salazar Gómez " gospodarz "jako arcybiskup Bogoty i przewodnicz#cy CELAM. W#ród innych
mówców b#d# zabiera# g#os ks. abp. Luis Augusto Castro Quiroga, przewodnicz#cy Kolumbijskiej
Konferencji Episkopatu i abp José Horacio Gómez, arcybiskup Los Angeles, na temat "Mi#osierdzie
jako dusza kultury spotkania, przebaczenia i pojednania na kontynencie ameryka#skim ". Ojciec
Eduardo Chávez, historyk, b#dzie mówi# o "#wi#to#ci w Ameryce w czasie Papie#a Franciszka".

#wiadectwo #wi#tych. Jak ju# wspomniano, jednym z najwa#niejszych wydarze# kongresu b#dzie
dok#adnie to, aby zaproponowa# #wiadectwo ameryka#skich #wi#tych, m#czenników, jak bp Arnulfo
Romero (Salwador), Roque González (Paragwaj), Cristobal Magallanes i towarzyszy m#czenników
(Meksyk), lub #wi#ta Catalina Tekakwitha, pierwsza #wi#ta czerwonoskórych Indian Ameryki
Pó#nocnej; g#osiciele Ewangelii, jak José de Anchietta (Brazylia) Fray Junipero Serra (Meksyku
i Kalifornii) i Francisco de Laval, pierwszego biskupa Quebec, który zosta# kanonizowany przez
Papie#a Franciszka w 2014 roku; mistyczki jak Ró#a z Limy lub Mariana z Quintu; kap#anów, jak
Argenty#czyk Józef Gabriel Rosario Brochero; #wi#ci mi#osierdzia, jak Pedro Claver i Laura Montoya
z Kolumbii, #w.. Franciszka Javier Cabrini (misjonarka w USA), Martín de Porres (Peru), Alberto
Hurtado (Chile), Pedro de San Jose Betancur (Gwatemala)

-2-

