
Benedykt XVI 

 

 

Africae 

munus 

 

 



DO BISKUPÓW, DUCHOWIEŃSTWA 

OSÓB KONSEKROWANYCH 

I WIERNYCH ŚWIECKICH 

O KOŚCIELE W AFRYCE 

W SŁUŻBIE POJEDNANIA, 

SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU 
«Wy jesteście solą dla ziemi. (…) 

Wy jesteście światłem świata» 

(Mt 5, 13. 14)  

Część pierwsza 

«OTO WSZYSTKO CZYNIĘ NOWE» 

(Ap 21, 5)  

Rozdział I 

W służbie pojednania,  

sprawiedliwości i pokoju 

I. Autentyczni słudzy Słowa Bożego   

II. Chrystus w centrum realiów afrykańskich: źródło pojednania, sprawiedliwości i pokoju 

A. «Pojednajcie się z Bogiem!»  (2 Kor 5, 20 b)    

B. Stawać się sprawiedliwym i budować sprawiedliwy ład społeczny       

1. Żyć sprawiedliwością Chrystusa      

2. Tworzyć  sprawiedliwy  ład  w  logice «Błogosławieństw»   

C. Miłość w prawdzie – źródło pokoju  

1. Konkretna służba braterska 

2. Kościół jako strażnik   

Rozdział II 

Obszary pojednania,  

sprawiedliwości i pokoju 

I. Wzgląd na osobę ludzką      

A. «Metanoia»: autentyczne nawrócenie      

B. Żyć prawdą sakramentu Pokuty i Pojednania  

C. Duchowość komunii    

D. Inkulturacja Ewangelii i ewangelizacja  kultury             

E. Dar Chrystusa: Eucharystia i słowo Boże            

II. Żyć razem    



A. Rodzina     

B. Osoby w podeszłym wieku      

C. Mężczyźni    

D. Kobiety     

E. Młodzież   

F. Dzieci     

III. Afrykańska wizja życia  

A. Ochrona życia       

B. Poszanowanie stworzenia i ekosystem   

C. Dobre zarządzanie państwami    

D. Migranci, przesiedleńcy i uchodźcy  

E. Globalizacja i pomoc międzynarodowa    

IV. Dialog i wspólnota między wierzącymi  

A. Dialog ekumeniczny i nowe ruchy religijne jako wyzwanie     

B. Dialog międzyreligijny  

1. Tradycyjne religie afrykańskie   

2. Islam    

C. Stawać się «solą dla ziemi» i «światłem świata»     

Część druga 

«Wszystkim  zaś objawia się duch 

dla  [wspólnego] dobra»  

Rozdział I 

Członkowie kościoła 

I. Biskupi    

II. Kapłani   

III. Misjonarze  

IV. Diakoni stali    

V. Osoby konsekrowane   

VI. Seminarzyści  

VII. Katechiści      

VIII. Świeccy    

Rozdział II 

Główne pola apostolstwa 



I. Kościół jako obecność Chrystusa   

II. Świat wychowania   

III. Świat zdrowia    

IV. Świat informacji i komunikacji   

Rozdział III 

«Wstań, weź swoje łoże i chodź!» 

(J 5, 8) 

I. Nauczanie Jezusa przy sadzawce Betesda  

II. Słowo Boże i sakramenty    

A. Pismo święte   

B. Eucharystia    

C. Pojednanie     

III. Nowa ewangelizacja  

A. Nosiciele Chrystusa – « Światła świata »  

B. Świadkowie  zmartwychwstałego chrystusa   

C. Misjonarze naśladujący Chrystusa 

Zakończenie: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię» (Mk 10, 49)   

   

 

  

Wprowadzenie 

1.  Zadanie afryki angażowania się dla Je-  zusa Chrystusa jest cennym skarbem, który 

powierzam na początku trzeciego tysiąclecia biskupom, kapłanom, diakonom stałym, osobom 

konsekrowanym, katechistom i osobom świeckim tego drogiego kontynentu oraz sąsiednich 

wysp. Misja ta prowadzi Afrykę do pogłębienia powołania chrześcijańskiego. Zachęca ją do 

życia, w imię Jezusa, pojednaniem między osobami i wspólnotami oraz do krzewienia pokoju 

i sprawiedliwości w prawdzie dla wszystkich. 

2. Pragnąłem, aby II Zgromadzenie Specjalne dla Afryki Synodu Biskupów, które odbywało 

się od 4 do 25 października 2009 roku stanowiło kontynuację Zgromadzenia z 1994 roku, 

«które chciało być znakiem nadziei i zmartwychwstania w chwili, gdy wydarzenia ludzkiej 

historii zdawały się raczej pogrążać Afrykę w zniechęceniu i rozpaczy».[1] Posynodalna 

adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, mojego poprzednika, błogosławionego Jana Pawła II 

zbierała wskazania i opcje duszpasterskie Ojców synodalnych dla nowej ewangelizacji 

kontynentu afrykańskiego. Pod koniec pierwszej dekady trzeciego tysiąclecia należało ożywić 

naszą wiarę i naszą nadzieję, aby wnieść wkład w budowanie Afryki pojednanej, na drodze 
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B. Świadkowie  zmartwychwstałego chrystusa   

C. Misjonarze naśladujący Chrystusa 
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