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:w amerykañskiej podró¿y Papie¿a
by³y kontrasty. Najpierw odwiedzi³

)Ogat¹ Kanadê, gdzie spotka³ siê z l11³o-
Izie¿¹. Jan Pawe³ li przestrzega³ przed ,

atwymi wyborami wygodnego ¿ycia,
parodiami szczêœcia" i konsumpcj¹.
. B¹dŸcie sol¹ ziemr i œwiat³oœci¹ dla
iwiata - mówi³ do m³odych.
W Gwatemali i Meksyku - krajach o g³ê-

~kich podzia³ach spo³ecznych i maj¹tko-
wych, gdzie obok kapi¹cych od z³ota pa-
aców ci¹gn¹ siê ogromne przestrzenie nê-

,1zy - Jan Pawe³ fi wstawi³ siê za Indiana-

~ podbitymi piêæset lat temu przez bia-
ich chrzeœcijan i niewolonymi przez nich

Irzez kolejne setki lat.
Rdzenni mieszkañcy Ameryki £aciñ-

³.iej (40 mln, z czego jedna czwarta!
" Meksyku) to czêsto wspó³czeœni nie- !
t?lnicy. W Meksyku i w Gwatemali ¿y-
~ bez ziemi, pr¹du, wody, dostêpu do edu-

~cji i opieki medycznej. Naszacywi³iza-
cia pokona³a ich, odar³a z to¿samoœci, kul-
IIIIY i wierzeñ, po czym zepchnê³a na mar-

Rines. Dlatego tak istotna by³a kanoniza-
~ Juana Diego - pierwszego Indianina
~ histoñi Koœcio³a. - To znak dla Mek-

'ku i ca³ego regionu - powiedzia³ mi

eksykañski biskup Ortiz Montragon.
W kazaniu podczas mszy kanonizacyj-
:j w Bazylice Matki Boskiej z Guada- I
~ Papie¿ wy³o¿y³ swój program ewan- !
;lizacji - tzw. inkulturacjê, czyli posza- '

!Wanie praw Indian i ich kultury, a nie
!Wracanie z pozycji wy¿szoœciowo-ko-

ma³nych.
Problem praw Indian jest czêœci¹

r;³lacznie szerszej dyskusji, która ostat-f o poch³ania œwiat - debaty o globali-
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I zacji. Jej kontestatorzy krytykuj¹ wspó³-
czesne systemy ekonomiczne nastawio-

. ne wy³¹cznie na zysk. Regu³y rynkowe

potêguj¹ - ich zdaniem - przepaœci miê-
dzy bogatymi a biednymL Jan Pawe³ II
nawo³ywa³ do ,.praktykowania mi³osier-
dziawe w~³czesnym spo³eczeñstwie,
zw³aszcza ¿e jest tylu ludzL którzy wy-
ci¹gaj¹ rêkê o pomoc". W Gwatemali
mówi³ o koniecznoœci g³êbokiej prze-
miany wspólnoty ludzkiej "w jedn¹ wiel-
k¹ rodzinê, gdzie stosunki spo³eczne, po- I
lityczne i gospodarcze by³yby godne'
cz³owieka i gdzie by)aby umacniana
godnoœæ osoby ludzkiej wraz ze skutecz-
nym uznaniem jej niezbywalnych praw".

- Zgadzam siê z tym, co mówI Papie¿
o neoliberalizmie - komentowa³a Anita
Sibajatt, 20-letnia meksykañska studen-
tka-aktywistka ruchu zapatystów z Chia:-
pas. - Globalny rynek bez programu spo-
³ecznego prowadzi do katastrofy.

Pocz¹tkowo zbrojne powstanie Indian
ze stanu Chiapas, które z czasem prze-
kszta³ci³o siê w pokojowy ruch antyglo-
balistyczny, to wci¹¿ ¿ywy temat w Mek-
syku. Partyzantka z Chiapas ró¿ni siê od
innych powstañ w Ameryce £aciñskiej.
Indiañscy rebelianci nie chc¹ przej¹æ
w³adzy, lecz zmusiæ rz¹dz¹cych do re-
form w tej naj biedniejszej meksykañ-

skiej prowincji.
Powstanie w Chiapas zakoñczy³o siê {X)-

kojowym wjazdem rebeliantów do mia-
sta Meksyk po wygraniu wyborów prezy-
denckich przez Vincente'a Foksa
w 2000 r. Fox, pierwszy prezydent spoza
Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, któ-
ra od koñca lat 20. rz¹dzi³a autorytarnie
Meksykiem, otrzyma³ od zapatystów pe-
wien kredyt zaufania. Indianie wrócili do
d¿ungli i czekaj¹ na obiecywane reformy
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i inwestycje. O nich w³aœnie rozmawia³
J al! Pawe³ II z prezydentem Foksem.

Przywódca partyzantów z Chiapas,
wicekomendant Marcos, sta³ siê idolem
m³odzie¿owej kontestacji antyglobali-
stycznej na zachodzie Europy i w USA.
Wielu duchownych, w tym biskup 0Ua-
pas Samuel Ruiz, z sympati¹ wyra¿a siê

i ojego walce o prawa Indian. Choæ papie-
ska krytyka niesprawiedliwoœci spo³ecz-
nych przypomina pogl¹dy antyglobali-
stów, Jan Pawe³ II nie lubi, gdy duchow-
ni anga¿uj¹ siê w politykê.

- Koœció³ nie jest powo³any do tego, by
przeprowadzaæ refonny spo³eczne - t³u-
maczybiskup Montragon. - Ale nie ma-
czy to, ¿e nie powinien zabieraæ g³osu.
Branie strony s³abszych i pokrzywdzonych
to nakaz Ewangelii.

Zdaniem bp. Montragona papieskie
przes³ania to powrót do chrzeœcijañstwa
w jego pierwotnym maczeniu.

- Koœció³ Chrystusa jest Koœcio³em
biednych - wylicza. - To tak¿e Koœció³

mi³osierdzia, troski o'bli•llich"solidarno-
œci, przebaczenia i pojednania. Tego
wszystkiego potrzebuje Meksyk i ca³a
Ameryka. Do tego nie wystarczy tylko
pielgrzymowaæ na kolanach do Najœwiêt-
szej Panienki z Guadalupe. Nie wystarczy
te¿ demokracja i dobrobyt. Za tym musi
iŒÆ chrzeœcijañska postawa w ¿yciu pry-
watnym i spo³ecznym - mówi.

Papieski wyk³ad chrzeœcijañstwa jest
w Ameryce £aciñskiej szczególnie wy-
mowny. Wiêkszoœæ krajów tej czêœci œwia-
ta prze¿y³o koszmar zbrodhiczych dykta-
tur, wojen domowych, rewolucji i tyranii.

- Jan Pawe³ll odwiedzi³ Meksykju¿ po

raz pi¹ty i ka¿da wizyta przynosi³a owo-
ce - opowiada bp Montragon. - Papie¿

przyczyni³ siê do rozmontowywania dyk-
tatur w Ameryce Po³udniowej. Gdy by³
w Meksyku w 1979 r., w³adze chcia³y za-
kazaæ mu nawet noszenia symboli religij-
nych. Mówiono, ¿e przyjecha³ "pan Woj-
ty³a". Ka¿da jego wizyta by³a krzykiem
o poszanowanie praw cz³owieka.

W czwartek zakoñczy³a siê wizyta
w Gwatemali i Meksyku, które buduj¹ de-
mokracjê. - Nasze pañstwo jest g³êboko

podzielone, pe³no jest niesprawiedliwoœci,
w³adzê toczy korupcja - mówi bp Mon-
tragon. - Kanonizacja Indianina jest kro-
kiem ku pojednaniu wrogich sobie œwia-
tów, które stworzy³y Meksyk. To tak¿e
symbol solidarnoœci, wspó³czucia i brater-
stwa, bez których nie da siê zbudowaæ
zdrowego spo³eczeñstwa. .
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