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Rok 1993 znaczyc bsdzie znamienns cezurs czasows dla Kosciota w Afryce. Odb^dzie sis wowczas tzw. Sy
nod afrykariski, stanowiscy, z jednej
strony, wydarzenie podsumowujsce
dotychczasows obecnosc chrzescijaristwa na Czarnym Ludzie, z drugiej zas
strony, b^dscy wielkim wyzwaniem
tego kontynentu skierowanym do catego swiata. Antropologiczne przestanie
o wielkosci i wartosci cztowieka, bez
wzgl^du na rass, kulturs czy religis,
przestanie majgce fundament w jego
godnosci; apel o pokoj we wszelkich
jego wymiarach; ewangelizacja oraz
inkulturacja jako szczegolny wyraz
eklezjalnego postannictwa; wreszcie
dialog z tradycyjnymi religiami Afryki,
jak rowniez z islamem, dialog bsdscy
jedynie stuszns drogs Kosciota we
wspotczesnym swiecie - to kluczowe
tematy zblizajscego sis Synodu poswisconego Afryce.
Papiez Pius XII oglaszajsc 21 IV
1957 r. encykliks Fidei donum zwrocit
uwags swiata na Kosciot afrykariski
szukaj^cy wtasnej tozsamosci w dobie
owczesnych przemian polityczno-spotecznych, zwiszanych z procesem powstawania niepodlegtych paristw. Ukazany przez Piusa XII obraz sytuacji afrykariskiego Kosciota, wielorako zagrozonego, do dzis nie stracit swej wymowy.
Papiez Jan XXIII zainicjowat
otwarcie si^ Kosciota na cats rzeczywistosc swiata - dzieje, kulturs, religisTen wtasnie nastspca sw. Piotra usta-

nowit hierarchis katolicks w Afryce.
Ekumeniczny Sobor Powszechny Watykariski II, zwotany z inicjatywy Jana
XXIII, okazat sis przetomowym wydarzeniem w dziejach chrzescijaristwa w
XX wieku. Wprawdzie w Deklaracji o
stosunku Kosciota do religii niechrzescijariskich Nostra aetate (podpisanej 28
X 1965 r.) nie pojawia sis termin „tradycyjne religie Afryki” , to przeciez
zawarte tam refleksje natury ogolnej
nad istots i znaczeniem religii mozna
odniesc rowniez do afrykariskiego kon
tynentu. W dokumencie tym (nr 3),
jak rowniez w Konstytucji dogmatycznej o Kosciele Lumen gentium z 21 XI
1964 (nr 16) zostala przedstawiona
problematyka teodycealna dialogu
chrzescijaristwa z islamem - religis
niezmiernie dynamiczns nie tylko na
potnoc od Sahary, lecz takze w Czarnej Afryce.
Papiez Pawet VI w Ecclesiam
suam - encyklice o drogach, ktory mi
Kosciot katolicki powinien kroczyc w
dobie obecnej przy petnieniu swojej
misji (ogtoszonej 6 VIII 1964 r.) podjst temat dialogu jako znaku obecnych czasow. Omawiajsc krsg dialogu,
ktory stanowis wszyscy ludzie wierzscy
w Boga, Papiez zwrocit r6wniez uwags
na rodzime religie Afryki. Caty kontynent zas stal sis przedmiotem rozwazari w orsdziu Pawta VI do Kosciotow
i ludow Afryki Africae terrarum z dnia
29 X 1967 r. Dokument ten ukazat sis
z okazji dziesistej rocznicy ogtoszenia
encykliki Fidei donum , a poruszat sze-
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reg kluczowych problemow owczesnej
spolecznosci afrykariskiej, w jej wy
miarze swieckim, a takze koscielnym.
Papiez wypowiadajijc slowa: „Afrykariczyk staj<|C sic chrzescijaninem nie
musi wyrzekac sic siebie", dal wyraz
akceptacji wartosci kultury tego kontynentu.
Nauka poprzednikow Jana Pawla
II na Stolicy Piotrowej dotyczqca Afry
ki, a takze swiadectwo pielgrzymek
apostolskich Pawla VI na ten kontynent (w dniach 25-26 VII 1967 i 31 VII
- 2 VIII 1969) staly sic zrodlem pasterskiej inspiracji ukierunkowanej na
Czarny L$d.
W trakcie pontyfikatu Jana Pawla
II znamiennym wydarzeniem bylo
ogloszenie w dniu 10 VI 1984 r. urzcdowego aktu zawieraj$cego refleksje i
orientacje na temat dialogu i misji -

Postawa Kosciola wobec wyznawcow
innych religii. Dokument Sekretariatu
dla Niechrzescijan poswiqcony zagadnieniom dialogu i misji. Tresc tego do-

kumentu nie moze bye obojetna dla
relacji chrzescijaristwa z plemiennymi
religiami Afryki oraz z islamem. Jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w
dziejach
ludzkosci, zainicjowanym
przez Jana Pawla II, byl Swiatow-y
Dzieri Modlitwy o Pokoj, ktory mial
miejsce 27 X 1986 r. w Asyzu. Zgromadzil on przedstawicieli glownych re
ligii swiata, w tym rowniez wyznawcow
islamu oraz afrykariskich religii plemiennych. Spotkanie w Asyzu pokaza10 calemu Swiatu, ze nauka Vaticanum
11 o innych religiach i kulturach nie
jest tylko „liten*” . Nauka ta znajduje
odzwierciedlenie i poswiadczenie w ca
lej sferze eklezjalnej „praxis” : zarowno w wymiarze „ad intra” , jak i „ad
extra” . Z kolei encyklika Redemptoris
Missio Ojca swietego Jana Pawla II o
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stalej aktualnosci postania misyjnego,
podpisana 7 XII 1990 r. wr dwudziest4 pi^t4 rocznicc soborowego Dekretu
o dzialalnosci misyjnej Kosciola Ad
gentes divinitus , stanowi resume papieskiej refleksji na tematy oscyluj^ce
wokol centralnego problemu poslannictwa Kosciola, a wicc kwestii dialo
gu, inkulturacji, ewangelizacji oraz mi
sji sensu stricto. Wreszcie podroze
apostolskie papieza Jana Pawla II 1
oraz spotkania z ludzmi, z ich kulturami i religiami, z chrzescijanami i ich biskupami - udowadniaj^ wyj^tkowjj
role i znaczenie Afryki w caloksztalcie
poslannictwa Kosciola.
Czlowiek w calej prawdzie swojego istnienia jest pierwsz4 i podstawow^
trosk$ Kosciola. Jan Pawel II w ontologicznym oraz aksjologicznym aspekcie prawdy o czlowieku w'idzi podstawc dialogu Kosciola z innymi kulturami. Temat wolnosci, milosci, poznania, zagadnienie ludzkiej godnosci, a

1
Ojciec swigty Jan Pawel II odbyf nastQpujijce podroze do Afryki:
1. Zair, Republika Kongo, Kenia, Ghana,
Gorna W olta, Wybrzeze Kosci Stoniowej
(2 V - 12 V 1980),
2. Nigeria, Benin, Gabon, Gwinea Rownikowa (12 II - 19 II 1982),
3. Togo, Wybrzeze Kosci Stoniowej, Kamerun. Republika Srodkowoafrvkariska, Zair,
Kenia, Nlaroko (8 V III - 19 V III 1985),
4. Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi,
Mozambik (10 IX - 19 IX 1988),
5. Madagaskar, Reunion, Zam bia, Malawi
(28 IV - 6 V 1989},
6 . Republika Wysp Zielonego Przylsdka,
Gwinea Bissau, M ali, Burkina Faso, Czad
(25 I - 1 II 1990),
7. Tanzania, Burundi, Ruanda, W'ybrzeze
Kosci Sloniowej (1 IX - 10 IX 1990),*
8. Senegal, Gam bia, Gwinea (19 II - 26 II
1992).
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takze prawda w ogole, dobro, sacrum
pojawiajy sie w papieskich przemowieniach kierowanych do spolecznosci
miedzynarodowych reprezentujycych
takze kontynent afrykariski. Ojciec
swi^ty w Yaounde w Kamerunie (14
VIII 1985 r.) glosil, iz poszukiwanie
„dobra czlowieka wedlug planu Bozego” stanowic moze plaszczyzne zblizenia ludzi roznych kultur i mentalnosci.
Tym samym „dobro czlowieka” moze
bye z caly pewnosciy podstawy dialogu
uwzgl^dniajycy aspekt antropologiczny. Troska o godnoSd poszczegolnej
osoby oraz o godnoSd wszystkich ludzi
jest, wedlug Biskupa Rzymu, wyzwaniem skierowanym ku wszystkim religiom i spoleczeristwom wspolczesnego
Swiata. Na te prawde Papiez zwrocil
uwage w dniu 18 VIII 1985 r. podczas
spotkania z przedstawicielami religii
muzulmariskiej i hinduizmu w Nairobi
w Kenii. Przemawiajyc wczesniej (16
VIII) rowniez w Nairobi podkreslil, iz
chrzeScijanie dziely z wyznawcami in
nych religii „godnosc dzieci tego samego Boga i Ojca w niebie” .
Wielkosc i wartosc czlowieka
„mierzona” jest jego wolnosciy. Szczeg61ny jej postaciy jest wolnosc religijna przynalezna wszystkim ludziom uznajycym istnienie Boga. Poszanowanie
wolnosci religijnej danej jednostki
idzie w parze z respektem dla okreslonego ludzkiego podmiotu jako calosci.
Wolnosc religijna tkwi u podstaw
wszelkich praw przynaleznych czlowie
kowi. Odarcie czlowieka z wolnosci
religijnej jest pozbawieniem go podstawowego dobra - dobra osoby. Jan
Pawel II uniwersalistyczne doswiadczenie Kosciola odnosi do kwestii wol
nosci religijnej wyznawcow innych reli
gii. Przemawiajyc do mlodych muzulmanow w Casablance w Maroku 19

VIII 1985 r. nawiyzal do dawania swiadectwa wiary przy rownoczesnym szacunku wzgl^dem innych tradyeji religijnych: „Pragniemy, by wszyscy doszli
do pelni Prawdy Bozej, ale kazdy
moze to zrobic tylko przez wolny decyzje wlasnego sumienia, bez zewnetrznych przymus6w, niegodnych dobrowolnego holdu rozumu i serca, odpowiadajycego godnosci ludzkiej. Taki
jest prawdziwy sens wolnosci religij
nej, szanujycej jednoczesnie Boga i
czlowieka”2.
Pielgrzymowanie Ojca swietego w
Afryce to gloszenie oredzia o wielkiej
wartosci pokoju wszelkim spolecznosciom, narodom rozdzieranym przez
wojny, a takze plemionom prowadzycym walki rodowe i szczepowe. Szereg
krajow odwiedzanych przez nastepce
£w. Piotra cierpi z powodu wojny i jej
skutk6 w. Nauka Papieza o pokoju nabiera wiec w afrykariskim kontekscie
wyjytkowego znaczenia. Biskup Rzy
mu naucza, iz pragnieniem Boga jest,
by w calej rodzinie ludzkiej panowala
zgoda, wzajemne zaufanie i przyjairi.
Argumentem przemawiajycym za tym
jest fakt bycia dziecmi tego samego
Boga, bez wzgl^du na przynaleznoSc
plemienno-narodowy czy wyznawany
religiQ. Wedlug Jana Pawla II pokoj
moze bye rozumiany dwojako - od
strony czlowieka i od strony Boga. W
sensie antropologicznym jest on „dobrem porzydku ludzkiego, dobrem na
tury rozumnej i moralnej” . Papiez
wskazuje na glebie pojecia pokoju,
ktora czesto bywa nie dostrzegana i nie
uswiadamiana. Pokoj nie jest tylko
brakiem wojny, stabilizacjy stron, kto2
Wierzymy k’ lioga , wielbimy Boga,
szukamy Boga , „L ’Osservatore Romano”
6 (1985) numer nadzwyczajny II, s. 15.
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re w kazdej chwili mog<j uzye smiercionosnej broni. Papiez wskazuj$c na an|
tropologiczny wymiar pokoju naucza,
iz jest on „w swej najglsbszej rzeczy
wistosci dobrem z samej istoty ludzkim, wlasciwym ludzkim podmiotom,
a wi^c dobrem natury intelektualnej i
moralnej, owocem prawdy i cnoty”3.
Szczegolnym wyrazem eklezjalnego poslannictwa jest ewangelizacja i
inkulturacja. Wedlug Jana Pawla II
Kosciol zwraca sis ku rtfznym kulturom z orsdziem ewangelizacyjnym.
W obecnych czasach ten sam Kosciol
standi, rowniez na kontynencie afrykariskim, w obliczu najwiskszego dramatu wspolczesnych czastfw, jakim
jest „rozdzwisk pomisdzy Ewangelie a
kultur^li 0 w „rozdzwisk” stal sis wyzwaniem rzuconym Koseiolowi, by swoje poslannictwo skupil na ewangelizacji, ktora ma bvc „gloszeniem wiary,
nadziei i milosci” posrod kultury, jak i
dla kultur wspolczesnego swiata. Kos
ciol, stykajqc sis z kulturami, obarczony jest trudnym zadaniem. Nie tylko
oddaje sis posludze ewangelizacji, ale
szuka wlasciwych i skutecznych drog
nawiijzania dialogu z kulturami. Po
misdzy nauk$ Chrystusa a dziedzictwem kulturowym winien zachodzic
apostolski dialog. Jego natchnieniem i
punktem wyjscia jest dojrzala wiara.
Najwyzszvm za$ kryterium jest „moc
Ewangelii w przeksztalcaniu, umoralnianiu i odnawianiu ludzkiego zycia w
ramach kazdej kultury i we wszystkich
okolicznosciach” . Prawds powyzszjj
Jan Pawel II wypowiedzial 18 VIII
1985 r. w Nairobi podczas inauguracji

Instytutu Katolickiego Afryki Wschodniej.
Ewangelizacja kultury jest jednym
aspektem kulturotworczej dzialalnosci
Kosciola, drugim zas aspektem jest in
kulturacja. Poprzez ni$ spelnia sis
ewangelizacyjna funkeja Kosciola. In
kulturacja - wedlug Jana Pawla II oznacza „wcielanie Ewangelii w rodzime kultury oraz wprowadzenie tych
kultur w zycie Kosciola” . Wcielanie
Ewangelii w szeroki kontekst kulturowy danej spolecznosci posiada znamiona daru. Ewangelizowanemu ludowi
ofiarowuje sis niezmienne orsdzie objawienia. Jest nim wiecznotrwale
„niezglsbione bogactwo Chrystusa” .
W oparciu o ts „odwieczn 4 Ewangelis” , biorec ji* niejako za podstaws,
mozna wydobyc z okreslonej tradyeji
kulturowej
„oryginalne
znaczenia
chrzescijariskiego zycia, sprawowania
liturgii i sposobu myslenia” . W trakcie
spotkania z intelektualistami Kamerunu w Yaounde v* dniu 13 VIII 1985 r.
Papiez powiedzial: „Ewangelia Boza
ma zawsze na celu oczyszczenie i
uwznioslenie, by wszystko, co jest dobre, szlachetne, prawdziwe, sprawiedliwe zostalo uratowane, uproszczone,
by krzewilo sis i dawalo najlepsze
owoce”4. Taki jest wlasnie sens i cel
inkulturacji.
Kontynent afrykariski to wyzwanie, by Kosciol angazowal sis SI dialog
z islamem oraz z tradycyjnymi, plemiennymi religiami - to wielki apel o
dialog misdzy religiami. Jan Pawel II
stwierdza, iz w czasie od ogloszenia
wielkiej karty dialogu, jak<* jest ency-

1 Pnkdj - dar Boga powierzony ludzumxs
OrQdzie Jego Swiijtobliwosci Papieia Jana Pa
wla II na X V Swiatowy Dzien Pokoju 1982 r.

4 Bye w peini chrzescijaninem i w petni
Afrykaninem , „L ’Osservatore Rom ano” 6
(1985) nr 9, s. 15.

*
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klika Ecclesiam suam Pawl a VI, Kos
ciol dokonal wielu dziel na rzecz zblizenia z innymi religiami. Nikt, wedlug
Papieza, nie moze nie zauwazyc wagi,
a takze potrzeby wzajemnych interreligijnych relacji. Wszystkie religie, bsdsce drogami zycia, po ktorych kroczs
ludzie na rozny sposob wierzscy i wyrazajscy sws wiars, ss zawsze wezwane do wspolpracy. Jej impulsem jest
troska, by kazdy czlowiek mogl w pel
ni rozwinsc w sobie wlasne czlowieczeristwo, a takze by mogl osisgnsc
transcendentne spelnienie. Poprzez
wzajemne relacje rozne religie odkrywajs to, co jest wszystkim ludziom
wspolne. Dialog misdzyreligijny ukierunkowany jest wise na czlowieka. Ma
on pomoc czlowiekowi zachowac, poglsbiac i rozwijac wlasne, cenne, sobie
wlasciwe wartosci. Gwaltowne spoleczne przemiany majsce miejsce w
swiecie stanowis wyzwanie i apel o
tworzenie misdzyreligijnych wiszi. W
obliczu roznorodnych zagrozeri, takich
jak ateizm, materializm, konsumpcjonizm, hedonizm, poszczegolne religie
nie mogs bye zdane tylko na siebie. W
rzeczywistosci pluralizmu ideologicznego kazda religia ma za zadanie rozwianie iluzji budowania swiata bez Boga.
Religie poprzez wzajemns komunikacjs powinny przeciwstawic sis antywartosciom wspolczesnego swiata, jak row
niez kazdej antyludzkiej strukturze zy
cia.
Papiez Jan Pawel II w swoich wy
powiedziach bardzo wiele uwagi poswisca islamowi. Usiluje ukazac podstawy dialogu chrzescijaristwa z isla
mem. W trakcie pierwszej podrozy do
Afryki w 1980 r. Ojciec swisty spotkal
sis It Kenii z muzulmanami. Przemawiajsc do nich, podkreslil wspolne
wartosci islamu i chrzescijaristwa: mo-

dlitws, post, jalmuzns, kult jedynego
Boga. Odbywajsc drugs podroz apostolsks do Afryki, podczas spotkania z
muzutmariskimi przywodcami Nigerii
stanu Kaduna w dniu 14 II 1982 r., Pa
piez w serdecznych slowach wskazal
na to, co tsczy dwie monoteistyczne
religie, mowisc o wyznawcach islamu i
chrzescijaristwa jako o „braciach i siostrach w wierze w jednego Boga1'. Wia
ra w jednego Boga czyni, ze chrzescijaristwo i islam majs wiele wspolnego,
np. wyplywajscy z racji religijnych szacunek dla godnosci czlowieka, poszanowanie prawa do zycia nienarodzonych. Podobnie w trakcie pozniejszych
pielgrzymek na kontynent afrykariski
Papiez wskazywai na potrzebs braterskiego zrozumienia i jednosei pomisdzy ludzmi roznych religii, szczegolnie
zas pomisdzy chrzescijanami i muzul
manami. Potrzeba ta powinna wyplywac z glsbi serca czlowieka, jako odpowiedz na Boze pragnienie jednosei
rodzaju ludzkiego.
Trasa osmej podrozy apostolskiej
Jana Pawla II do Afryki przebiegala
przez trzy paristwa: Senegal, Gambis i
Gwines. „Wsdrowny katechista" (jak
Papiez sam siebie nazwal), nawiedzajsc w dniach od 19 II do 26 II 1992 r.
kraje zdominowane przez religis muzulmarisks, zetknsl sis z wielkim dramatem ludzi tam zamieszkujscych. Se
negal jest jednym z najbiedniejszych
krajow Afryki. Stykajsc sis z rzeszs lu
dzi cierpiscych niedostatek materialny
oraz przerazajscs nsdzs dal wyraz
„opcji preferencyjnej na rzecz ubogich” , ktora jest znamienns cechs calego obecnego pontyfikatu. Zwracajsc
sis do ubogich Jan Pawel II wskazal
na prawds, iz nikt nie jest wyUczony
poza nawias zbawczej troski Kosciola.
„Opcja preferencyjna na rzecz ubo-
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gich" posiada „wsparcie" w Slowie Bozym, ktore jest trwale i niezmienne, w
odroznieniu od szeregu ideologii redukujecych ubogich do spoleczno-politycznych czy tez ekonomicznych kategorii. Majec na wzglsdzie historyczne
prawds o niegodnym ludzkiej cywiliza
cji niewolnictwie (Afryka stanowifa
szczegolne miejsce zdobywania „zywego towaru" eksportowanego nastspnie
do obu Ameryk) nalezy, idee za mysle
Jana Pawta II, zastanowic sis nad obecne sytuacje dziesietek tysiscy uchodzcow na tym kontynencie. Sposrod
wszystkich uchodzcow na calym swie
cie 50% to Afrykariczycy. Kosciol
swiadom grzechu popelnionego przez
chrzescijan, grzechu, ktorego symbolem stala sis wyspa Goree na Oceanie
Atlantyckim u wybrzezy Senegalu, solidaryzuje sis dzis z rzeszami ucho
dzcow znajdujjjcych sis poza wlasne
ojczyzne z przymusu politycznego bedz
tez z obawy przed utrate zycia. Papiez
stajec na wyspie Goree wypowiedzial
znamienne slowa: „ Z tego sanktuarium czarnego bolu blagamy o przebaczenie z nieba"5, wskazujec tym sa
mym na nieobliczalne zlo popelnione
przez chrzescijan minionych wiekow.
Pielgrzymowanie w Senegalu bylo
rowniez afirmacje dialogu Kosciola z
islamem. W kraju tym, liczecym 8 milionow mieszkaricdw, 85% stanowie
muzulmanie, chrzescijanie zas tylko
5% . Swiadectwo obecnosci Jana Pawla
II w Senegalu to przede wszystkim
wskazanie na „dialog zycia". Wedlug
nastspcy sw. Piotra dialog ten obejmuje przestrzeri codziennych relacji po
misdzy ludzmi roznych religii, ktorym

jest dane zyc w jednej spolecznosci
paristwowej czy narodowej. Celem
dialogu zycia jest troska o przyjazne,
pokojowe wspolistnienie wyznawcow
roznorodnych religii. Polega on na obcowaniu w duchu tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Jest codziennym
dawaniem swiadectwa wlasnej wiary i
czlowieczeristwa. Wezwanie do „dialogu zycia", tej podstawowej formy dia
logu w ogole, plynie rowniez ze swia
dectwa Jana Pawla II, ktory nawiedzil
Gambis, liczece 860 tys. mieszkaricow,
sposrod ktorych 90% to muzulmanie,
a 2% to chrzescijanie, a takze Gwines,
gdzie wsrod 6 milionow mieszkaricow
70% wyznaje islam, a 3% chrzescijaristwo. W Senegalu i w Gwinei Jan Pa
wel II spotkal sis z przywodcami religijnymi islamu. W Dakarze dal swiadectwo wierze w Boga, leczecej roz
nych ludzi, wypowiadajec slowa: „jest
czyms absolutnie naturalnym, ze wierzecy spotykaje sis po bratersku i w
duchu wspoluczestnictwa". Dialog zatem misdzy wierzecymi w Boga, jak
zaznaczyl Papiez, ma prowadzic do
promowania wartosci ogolnoludzkich:
sprawiedliwosci, wolnosci i poszanowania godnosci ludzkiej. Islam i chrzescijaristwo se powolane, by razem opowiedziec sis za l l l l l l preferencyjne
na rzecz ubogich" - to stwierdzenie
stanowi konkluzjs papieskiego przemowienia w Dakarze6. Wspolne plaszczyzne zblizenia islamu i chrzescijaristwa jest takze pokoj, na co rowniez
zwrocil uwags Biskup Rzymu. Wedlug
niego zwalczanie „plagi wojen" oraz
dzialanie na rzecz pokoju jest szczegolnym obowiezkiem i zadaniem wyz
nawcow tych religii.

s Krzyk wiekow i pokolen , „L'Osservatore Rom ano” 13 (1992) nr 9, s. 16.

h Musimy bye ludzmi dialogu, „L’Osservatore Rom ano” 13 (1992) nr 9, s. 16-18.
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Pontyfikat w oczach swiata

Kolejnym istotnym wytkiem podjstym przez Papieza w czasie ostatniej
podr6zy do Afryki Zachodniej byl te
mat demokratyzacji zycia spoiecznego
na tym kontynencie. Odchodzenie w
wielu afrykariskich paristwach od doktrynalnego monopolu jednej partii po
litycznej, narzucajycej przez szereg lat
znieksztalcony wizjs czlowieka, wizjs
inspirowany marksizmem, rodzi takze
szereg napi^c zagrazaj ycych prawdziwej wolnosci. Jan Pawel II stanyl w
obronie powszechnego uznania praw
czlowieka. Ta afirmacja lezy u zrodel
prawdziwej wolnosci. Respektowanie

praw osoby ludzkiej winno miec miejsce zarowno w wymiarze makrospolecznym, poprzez umacnianie paristwa
prawa, jak i w wymiarze mikrospolecznym, poprzez afirmacji praw przynaleznych kazdej osobie ludzkiej.
Obecnosc i slowa Najwyzs;ego Pasterza Kosciola w trzech krajach Afry
ki Zachodniej to znak troski Kosciola
o czlowieka w jego konkretnych uwarunkowaniach kulturowo-historyczno-spolecznych, to znak szacunku dla rodzimych kultur i tradycji, to wreszcie
jeden z etapow przygotowari Kosciola
Afryki do wielkiego synodu w 1993 r.

