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Wstęp 

Dziewiątą oficjalną wizytę apostolską papieża Franciszka Bergoglio do 
trzech latynoamerykańskich państw, Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju, w dniach 5-12 
lipca 2015 roku należy postrzegać przede wszystkim jako projekt duszpastersko-
ewangelizacyjny. Odpowiadając na dyplomatyczne zaproszenia poszczególnych 
krajów do ich odwiedzenia, aktualny Ojciec Święty udał się tam jako głowa pań-
stwa i Kościoła katolickiego. Od lat, każdą tego rodzaju wizytę uważa za dobrą me-
todę życzliwego podejścia, tudzież braterskiej korekty bliźniego. W jednym ze swo-
ich słynnych wywiadów podkreślił, że:  

Jest sprawą najwyższej wagi, byśmy my katolicy – zarówno osoby konsekrowane, jak 
i świeccy – wychodzili do ludzi. (…) I to nie tylko, dlatego, że na tym polega misja Ko-
ścioła – na głoszeniu Ewangelii – ale też ze względu na szkodę jaką przynosi Kościoło-
wi zaniedbywanie tego aspektu (Ambrogetti, Rubin, 2013: 86). 

                     
* Ks. dr Damian Cichy – misjonarz Zgromadzenia Słowa Bożego na Bałkanach (1990-1994) 
i w Paragwaju (1995-1999) m.in. wśród Indian Aché. Od 2010 roku – wykładowca w Wyższym 
Seminarium Misyjnym w Pieniężnie, a także w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Dorad-
ca naukowy Fundacji Ośrodek Migranta Fu Shenfu w Warszawie i konsultant Rady Episkopatu 
Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. 
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Do oczywistych strat przez zaniedbanie ewangelizowania narodów, czy też 
braku rewitalizacji struktur i metod posługi Kościołów należy zaliczyć możliwe 
osłabienie katechetyczno-edukacyjne wiernych oraz niedocenianie pozytywnego 
oddziaływania papieskich wizyt na lokalne stosunki etniczno-kulturowe, społeczno-
polityczne, a nawet ekonomiczno-gospodarcze danych społeczności. Rzeczywiście 
wielką szkodą byłoby nie zauważyć tychże zagrożeń, a jednocześnie szans dotyczą-
cych narodów i ludzi podobnych nam, choć żyjących w określonych kontekstach 
Ameryki Łacińskiej. 

Jednym z narodów relatywnie długo oczekującym na wizytę papieża 
w swoim wielokulturowym kraju był Paragwaj. Papież Franciszek udał się do niego 
z oficjalną wizytą tuż po krótkim odwiedzeniu Ekwadoru i Boliwii, w których pro-
blemy społeczno-polityczne (ideologiczne) miały nieco inny wydźwięk, choć pa-
pież zwykle nawiązywał do miejsca i roli człowieka. „Wymiar ludzki to główny 
punkt odniesienia działalności polityczno-społecznej. W centrum zainteresowania 
stoi osoba – każdy mężczyzna i każda kobieta” (Bergoglio 2013: 326). Według pa-
pieża Franciszka, to człowiek jest celem działania, a zarazem jego podmiotem. Na-
tomiast w obliczu wielu wspólnych problemów i zjawisk dla całej Ameryki Łaciń-
skiej, uważni obserwatorzy („Paraguay: ante un millón…”, 2015) rzeczywistości 
paragwajskiej szybko zdali sobie sprawę z kilku charakterystycznych jej cech. 
Otóż, bez względu na wiele istotnych zmian zaistniałych w Paragwaju od czasów 
pielgrzymki do niego św. Jana Pawła II w roku 1988, terytorium to ewidentnie wy-
różnia się wśród swoich sąsiadów: a) wysokim poziomem ubóstwa; b) najwyższym 
procentem wiernych katolików; c) niezwykłym bogactwem kultur i języków. 
Oczywiście w każdym z tych obszarów istnieje wiele nabrzmiałych, szczegółowych 
kwestii. I tak z powszechnym ubóstwem łączą się sprawy podziału ziemi, jej wła-
sności, stopnia urbanizacji, bezrobocia, itp. Natomiast wysoki procent ludności ka-
tolickiej łączy się m.in. z edukacją, mocami tradycji, demografią itp. Naturalne zaś 
bogactwa kulturowe zależą zarówno od systemów ich eksploatacji, ochrony i pro-
mocji jak też od wzrostu świadomości ich wartości, np. powszechnego bilingwiz-
mu. 

Z powyższych powodów, unikając wgłębiania się w dyskurs teologiczno-
duszpasterski wizyty apostolskiej papieża Franciszka do Paragwaju, naszą intencją 
jest prezentacja zmian społeczno-kulturowego kontekstu rzeczywistości paragwaj-
skiej od czasu wizyty tam Jana Pawła II (16-18.05.1988) aż do zastanej tam sytuacji 
jego następcy papieża Franciszka (10-12.07.2015). Koncentrując się głównie na 
społeczno-kulturowych aspektach tej ostatniej wizyty, chodzi o interpretację waż-
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niejszych wydarzeń w tym państwie oraz o wyłuskanie z głównych linii nauczania 
papieża Franciszka istotnych wskazań dla jego przyszłości. Nie zapominając 
o 27 latach zmian Paragwaju i ostrożnie oceniając skutki ostatniej wizyty Ojca 
Świętego w tym kraju, nie wolno nam pominąć jego specyficznej latynoskiej wraż-
liwości i ekspresji. To ona nadaje odpowiedni smak wszelkim analizom kontekstu-
alnym, na które ewidentny wpływ miały i mają jego słowa skierowane do ponad 
6 mln Paragwajczyków, z czego aż 60% to ludzie młodzi. Jeśli wi ęc mówimy 
o latynoskim kontynencie nadziei, to słuszną wydaje się być publicystyczna uwaga, 
że pielgrzymka tam papieża to poszukiwanie tego znaków (cf. Łuczak, 2015: 12), 
a głównym przesłaniem prośba o zachowanie wszystkiego, co pozytywne oraz 
ludzkiego oblicza wszelkich przemian. 

1. Zmiany Paragwaju w ostatnich 27 latach i 2 miesiącach 

Od wyjazdu Jana Pawła II z Paragwaju aż do przyjazdu tam aktualnego 
Sumo Pontífice Franciszka upłynęło 27 lat i prawie 2 miesiące. To długi okres 
obejmujący więcej niż jedno pokolenie, szczególnie w tak młodym społeczeństwie 
paragwajskim. W minionym czasie, w odradzającym się Paragwaju doszło do bar-
dzo wielu zmian społeczno-politycznych, kulturowych i eklezjalnych zapowiadają-
cych powstanie nowoczesnego, demokratycznego i ekonomicznie stabilnego pań-
stwa. Dobitnym symbolem dobrych początków tych przemian było zakończenie 
okresu długoletniej dyktatury ówczesnego prezydenta Alfredo Stroessnera (cf. Ci-
chy, 2014: 51-89). Wszystkie inne zmiany, jak lawina przetoczyły się przez ten 
ubogi kraj sprawiając wrażenie nieco sztucznego „równania w górę” dla dobra 
wszystkich. Dopiero bliższa analiza tych procesów, zrozumienie sieci powiązań go-
spodarczo-politycznych oraz opis zmian społeczno-kulturowych dają nieco realniej-
szy obraz kontekstu niedawnego serdecznego przyjęcia Ojca Świętego w sercu 
Ameryki Łacińskiej. Wbrew pozorom, nie wszystko można zakwalifikować jako 
pozytywy tego okresu. 

1.1. Zakończenie dyktatury A. Stroessnera i dalsze zmiany polityczne 

W powszechnie panującym przekonaniu, wizyty apostolskie Jana Pawła II, 
zarówno w socjalistycznej Polsce, jak i w dyktatorskim Paragwaju wydatnie przy-
czyniły się do obalenia panujących tam reżimów. W przypadku tego ostatniego, 
faktem jest, że zaledwie 9 miesięcy po papieskiej wizycie, w nocy z 2 na 3 lutego 
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1989 roku w stolicy Paragwaju doszło do militarnego przewrotu (Pangrazio, 2000), 
wskutek którego Alfredo Stroessner musiał ratować się ucieczką do Brazylii. Wła-
dzę w tym zacofanym we wszelkich sektorach państwie przejął generał Andrés Ro-
dríguez, chcąc udowodnić, że czas 35 lat autokratycznych rządów dobiegł końca. 
Świat odczytał to wydarzenie jako koniec niekompatybilnej z nim epoki w Amery-
ce Łacińskiej (cf. Drozdowicz, 2013). Po obaleniu A. Stroessnera, słabym, ale peł-
nym dumy narodowej Paragwajem rządzili kolejni politycy ze Stowarzyszenia Na-
rodowo-       -Republikańskiego Partii Colorado: Andrés Rodríguez; Juan Carlos 
Vasmosy, Raúl Cubas, Luis Ángel González i Nicanor Duarte Frutos. Fakt, że ta 
opcja polityczna sprawowała władzę od roku 1946, przez cały czas dyktatury, aż do 
roku 2008, mówi za siebie. W tym okresie poziom demokracji w Paragwaju można 
by nazwać „zmistyfikowanym”, gdyż w długiej swej historii ewidentnie zależny był 
od gospodarczych interesów wielkich międzynarodowych koncernów i lokalnych 
latyfundystów. To bezwzględne i tragiczne dla wszystkich agronegocio potwierdził 
w miarę obiektywny spis ziem paragwajskich z roku 2008, który wykazał, że 2% 
bogatych obszarników posiadało aż 85% ziem uprawnych (Lemoine, 2014: 23). 
Tym samym ok. 300 tys. ubogich rodzin nadal nie miało własnej ziemi lub okupo-
wało cudzą. 

Zapowiedzią pierwszych rzeczywiście demokratycznych zmian w Para-
gwaju miało być zebranie pod koniec roku 2006 wymaganych 100 000 podpisów 
wyborców deklarujących poparcie dla byłego biskupa Fernando Lugo na prezyden-
ta kraju.  

Ogłoszenie kandydatury monsignore znanego ze swych sympatii dla teologii wyzwole-
nia wywołało w pałacach rządowych w Asunción prawdziwą panikę. Znane były jego 
opinie o rządzącej w Paragwaju klasie politycznej. Lugo powtarzał w różnych wywia-
dach, że paragwajska klasa polityczna nie chce żadnych zmian, ponieważ polityka stała 
się u nas najłatwiejszym zawodem i najkrótszą drogą do zrobienia majątku. Jej winą jest 
m.in. sytuacja 370 tys. ludzi w wieku postemerytalnym, którzy umierają z głodu i cho-
rób, ponieważ nie nabyli prawa do emerytury lub bezpłatnego leczenia. Takie prawo ma 
tylko 130 000 Paragwajczyków (Ikonowicz, 2014: 2).  

Tego typu chwytliwe hasła, demokratyczny kandydat na prezydenta musiał 
jednak dostosować do myślenia ponad 6 mln Paragwajczyków. Tworząc efektywną 
koalicję ruchów społecznych i ośmiu partii politycznych, dnia 20 kwietnia 2008 ro-
ku wygrał wybory osiągając poparcie aż 40,8% głosujących. Jako prezydent wraz 
z odnowionym rządem swoje wysiłki skierował na poprawę systemów edukacyj-
nych, zdrowotnych i ekonomicznych, z których głównie skorzystali ludzie najbied-
niejsi. W latach 2010-2011 Paragwaj zanotował rekordowe zyski z renegocjowa-
nych cen energii i całego eksportu osiągając historyczny wzrost dochodów o ok. 
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14,5%. Pomimo tego rodzaju osiągnięć, prezydentowi Fernando Lugo deputowani 
wytoczyli sąd polityczny oskarżając go o zaniedbanie funkcji, doprowadzenie do 
lokalnego konfliktu zbrojnego i śmierci 17 osób. 22 czerwca 2012 roku odebrano 
mu urząd prezydenta, co demokratyczny świat uznał za „złamanie porządku demo-
kracji” (ruptura del orden democrático) wykluczając Paragwaj z członkostwa 
w MERCOSUR i UNASUR (cf. Lugo, 2014; Lemoine, 2014). Miejsce prezydenta 
na krótko zajął jego zastępca Luis Federico Franco Gómez. 

23 kwietnia 2013 roku, ponownie z ramienia partii Colorado, został demo-
kratycznie wybrany aktualny prezydent Paragwaju, Horacio Manuel Cartes Jara. 
Przejmując swój urząd 15 sierpnia 2013 roku na kolejne pięć lat był zarówno zna-
nym przedsiębiorcą, milionerem i sportowym menadżerem jak również człowie-
kiem niezwykle skorumpowanym, a nawet wielokrotnie skazanym za poważne 
przestępstwa (Cartes, 2015). Tym samym można mówić o smutnym powrocie Pa-
ragwaju do znanych źródeł wszelkiego zła. Niemniej to właśnie na tym człowieku 
spoczął zaszczyt zaproszenia i ugoszczenia w roku 2015 papieża Franciszka. 

1.2. Rewitalizacja kultury guaraní i indygenizmu  

Słynny językoznawca, etnolog i antropolog o. Bartomeu Meliá SJ tuż przed 
wizytą Jana Pawła II do Paragwaju opublikował swoją kolejną, niezwykle poczytną 
książkę pt. „Jeden naród dwie kultury”, którą zadedykował „studentom paragwajs-
kim, którzy w tych czasach szukają pamięci swojej przeszłości” (Meliá, 1988: 2). 
Rzeczywiście, już u schyłku dyktatury A. Stroessnera, która z zasady deprecjono-
wała wszystko co guarańskie, wzbudzając w ludziach poczucie zakłopotania, wsty-
du czy mniejszej wartości, zdarzało się, że lepiej wykształcona młodzież zaczynała 
poszukiwać swoich korzeni, podkreślając jeszcze nieśmiało wyjątkowość antropo-
logiczno-kulturową Paragwajczyków. Zdawali sobie sprawę, że jeśli powolny po-
stęp i wyzwalanie własnego narodu, również to kulturowe, nie będą zakorzenione 
w pamięci odwołującej się do najstarszych źródeł mogą stać się swoistym aktem 
samobójstwa na rzecz latynizacji. Chętnie więc sięgali do literatury wspomnianego 
jezuickiego protoplasty pozytywnego myślenia i mówienia w XX wieku o bogac-
twie kultury Guaranów i innych plemion indiańskich (Meliá, 1985, 1986). Co naj-
ważniejsze, młode pokolenia epoki Jana Pawła II po raz pierwszy zaczęły się pytać: 
co właściwie zawiera spuścizna kulturowa ich przodków? Czy warto swoją prze-
szłość przywoływać, badać i rewitalizować? Jakie miejsce w niej zajmują wierzenia 
pierwotne, a jakie Kościół katolicki? Od którego momentu należy mówić o kulturze 
paragwajskiej i jak ją badać (Torres, 1994)? Te i podobne pytania były niezwykle 
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nabrzmiałymi kwestiami w trakcie i po wizycie apostolskiej Jana Pawła II w Parag-
waju.  

Jednymi z pierwszych owoców pastoralnych przesłań Jana Pawła II z 1988 
roku zawierającymi wyraźne wskazówki do życia społecznego (Struzik, 2014) był 
odzew m.in. kościelnych centrów badawczych, zwracających uwagę na połączenie 
znaczenia religii i kultur w Kościele i społeczeństwie. I tak np. CONFERPAR 
w następnych latach wydaje niezwykle istotne pozycje książkowe, które wprost 
traktują o potrzebie rewitalizacji tych tematów i rzeczywistości. Dokonując w koń-
cu realnej oceny siebie samych i minionych epok, autorzy ci przede wszystkim opi-
sują podstawowe wartości (i antywartości) kultury paragwajskiej oraz istniejące 
struktury społeczne, które warunkują zachowanie obywateli tego transformującego 
się państwa. W latach dziewięćdziesiątych rzeczywistymi cechami kultury para-
gwajskiej miały być tzw. walory fundamentalne, które bez względu na ich ocenę 
moralną i pewną „wiejską charakterystykę” godne były rekultywacji i ocalenia od 
zapomnienia (FERELPAR, 1989; CONFERPAR, 1990; Vera, 1997; Sanabria, 
1992): 

Twierdzono, że podstawowe wartości kulturowe Paragwajczyków to: 
˗ kultura relacji pierwotnych (rodzinnych i trybalnych): np. jasna rola mocnego i 

pracującego ojca oraz czułej matki; 

˗ kultura relacji wspólnotowych (społecznych i eklezjalnych); np. pozytywnych: 
gościnność, wielkoduszność, patriotyzm;  

˗ wspólnota stołu, zamieszkania i pracy społecznej minga; np. negatywnych: plot-
karstwo, mała wdzięczność, wstydliwość; 

˗ brak inicjatyw, wyczucia dla dzieci i przywiązania do ziemi; 

˗ kultura relacji narodowo-państwowych: np. duma z języka guaraní, równopraw-
ność w mowie, brak demokracji, słabe poważanie dla instytucji, partii, ideologii, 
programów etc. 

Dodając do powyższej charakterystyki przeciętnego Paragwajczyka nie-
wątpliwie pozytywne owoce przyswajania sobie etyki chrześcijańskiej i katolickiej 
nauki społecznej, w kontekście rewitalizacji własnej religii i kultury, należy zauwa-
żyć, że pod koniec XX wieku – po wizycie Jana Pawła II – nastąpiła poważna 
zmiana nastawienia wiernych do instytucji i personelu Kościoła katolickiego. Po-
cząwszy od stwierdzeń, że przeciętny Paragwajczyk czuje się obcym w strukturach 
instytucjonalnych Kościoła, twierdząc, że jest to sprawa biskupów i księży, aż do 
afirmacji, że wśród ludu Ewangelia została jednak zinkulturowana, a wszyscy mają 
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udział we własnym latynoamerykańskim Kościele (CONFERPAR, 1990: 52; cf. 
Duque, 1998; Marzec, 2006). Jest to niewątpliwie pozytywny proces wzrostu samo-
świadomości kulturowo-eklezjalnej Paragwajczyków, pozwalający nowym Na-
miestnikom Kościoła sięgać do bardziej globalnych treści swoich przesłań. 

Patrząc retrospektywnie na minione 27 lat Paragwaju od czasu wizyty 
w nim Jana Pawła II, nie można nie zauważyć bardzo powolnej, ale jednak poprawy 
sytuacji bytowej Indian oraz rozwoju wielu badań, projektów i instytucji zajmują-
cych się nimi – in cumulo nazywanych indygenizmem. Ks. dr Tomasz Szyszka 
SVD opisując ciekawe kontrowersje wokół spotkania Jana Pawła II z autochtonami 
i dyktatorem Alfredo Stroessnerem trafnie wykazał, że:  

Ówczesne elity polityczne Paragwaju miały podejście do Indian bardzo pragmatyczne. 
Jak długo Indianie nie podnosili głosu i nie wzniecali niepokoju oraz nie sprawiali kło-
potów, domagając się ziemi, byli po prostu tolerowani. Przypisywano im miejsce raczej 
w „muzeum etnograficznym” niż w społeczeństwie paragwajskim (Szyszka, 2014: 109).  

Stało się jednak inaczej m.in. z powodu żywej inspiracji całego społeczeńs-
twa przez Jana Pawła II w latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto szereg nowych 
projektów społecznych i eklezjalnych na rzecz Indian. Nawiązanie poważnej współ-
pracy między autochtonami tych ziem a różnego rodzaju agendami indygenistów, 
gremiami politycznymi, instytucjami naukowymi, a przede wszystkim bezpośred-
nimi tutorami (często misjonarzami) tychże ludzi, zaowocowało możliwością utwo-
rzenia Projektu Narodowego dla Indian. Z drugiej strony rozbudzone nadzieje róż-
nych plemion i wspólnot indiańskich prowokowały zarówno niecierpliwe roszcze-
nia zainteresowanych oraz brutalną i pospieszną eksploatację indiańskich dóbr 
przez ich nieuczciwych sąsiadów. Nastały więc trudne czasy pomieszania interesów 
wielu stron (Vysokolán, 1992: 18), aczkolwiek sami indygeniści mieli okazję badać 
te procesy i publikować na coraz szerszym forum. Nieco później, w początkach 
XXI wieku coraz liczniejszym agendom państwowym i kościelnym zależało na 
tym, aby tożsamość, kultura i religia ludów indiańskich były prawdziwie respekto-
wane a one same były uznane jako protagoniści procesów historycznych, w których 
udział mamy wszyscy. Aby tak się stało, trzeba zachować od zapomnienia to, czego 
już nie ma, rewitalizować to, co powoli zanika i promować to, co jeszcze istnieje. 
Niewątpliwie każdorazowa wizyta papieża pomaga to wszystko urzeczywistnić. 
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2. Przygotowanie i realizacja wizyty papieża Franciszka 

Przygotowanie każdorazowej wizyty papieża, jak to przewiduje protokół 
Stolicy Apostolskiej, zawsze rozpoczyna się od oficjalnego zaproszenia papieża do 
danego kraju. Episkopat paragwajski jeszcze za prezydentury Fernanda Lugo zgod-
nie zabiegał o przyjazd papieża Benedykta XVI do ich kraju w roku 2013. Wów-
czas poczwórną argumentacją przemawiającą za zorganizowaniem takiego spotka-
nia miały być (MJ, KAI, 2015):  
˗ obchody 200-lecia niepodległości Paragwaju; 

˗ 25 rocznica od wizyty w tym kraju Jana Pawła II; 

˗ 25 lat od kanonizacji pierwszego Paragwajczyka Rocha Gonzaleza; 

˗ organizacja 28 Światowych Dni Młodzieży w Brazylii.  

Wszyscy zainteresowani szczerze nalegali, aby nie odwlekać dłużej tak 
oczekiwanej wizyty, która oprócz aspektu czysto duszpasterskiego miała również 
wpłynąć na wzrost inicjatyw wsparcia społeczno-kulturowego obywateli. Sprawą 
zaś niecierpiącą zwłoki było przywrócenie pokoju i walka ze skrajnym ubóstwem. 
Niestety, jak to bywa w polityce, za sprawą zmian przywództwa zarówno w Waty-
kanie (od 13.03.2013 nowy papież Franciszek) jak i w Paragwaju (od 23.04.2013 
nowy prezydent Horacio Cartes) proces oficjalnych przygotowań tak ważnej wizyty 
trzeba było rozpocząć od nowa. 

2.1. Wydarzenia poprzedzające pielgrzymkę papieża 

29 kwietnia 2014 roku, nowy prezydent Paragwaju został przyjęty w Wa-
tykanie przez nowego papieża Franciszka. Jego wizyta pozostała nieco w cieniu na-
kładającej się tego samego dnia wizyty Władimira Putina. Niemniej: 

Horacio Cartes rozmawiał z Papieżem Franciszkiem oraz sekretarzem stanu abp. Pietro 
Parolinem i z szefem watykańskiej dyplomacji abp. Dominique Membertim. (…) Echa 
tych spraw znajdujemy w watykańskim komunikacie prasowym po wizycie Horacio 
Cartesa. Oprócz walki z ubóstwem i korupcją jest w nim nawiązanie de dobrych relacji 
między Stolicą Apostolską a Paragwajem i do współpracy na arenie międzynarodowej. 
Rozmawiano ponadto o sytuacji w regionie, jak też o potrzebie wspierania integralnego 
rozwoju ludzkiego i przestrzegania praw człowieka oraz o roli Kościoła w paragwajs-
kim społeczeństwie (RV, PM, 2015: 1).  

Spotkanie to przypieczętowało nie tylko wstępnie ustalony termin przyjaz-
du papieża do Paragwaju, ale również nakreśliło najistotniejsze tematy, które po-
winny tam być poruszone. Nieco późniejsze oficjalne potwierdzenie dziewiątej 
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pielgrzymki papieża do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju wzmocniło tylko intensyw-
ność przygotowań, a jednocześnie polemik co do ewentualnych gestów, przesłań 
czy dyplomatycznych zachowań obydwu stron. 

W sytuacji rosnącego powoli napięcia, emocji i bardzo zróżnicowanych 
komentarzy na temat samego Jorge Bergoglio, jego delikatnie zdradzanych oczeki-
wań i niezliczonych spekulacji dziennikarzy oraz polityków, na początku roku 2015 
episkopaty zainteresowanych państw, wystosowały zwykle w takich sytuacjach 
uspokajające apele.  

Biskupi przypominali wiernym, że wizyta papieża ma charakter duszpastersko-
ewangelizacyjny, a nie polityczny czy też komercyjny. Wskazywano na fakt, że polity-
cy będą próbowali wykorzystać tę wizytę dla swoich osobistych celów (…), akcentując 
własne rozumienie idei demokratycznych, rzemieślnicy i handlarze postawią na 
wzmocnienie swojego biznesu, a środki masowego przekazu będą dążyły do uczynienia 
z tej wizyty wielkiego „spektaklu”… (Szyszka, 2011: 8). 

Z drugiej strony, tzw. ludzie dobrej woli, a więc wszyscy pozytywnie na-
stawieni do zbliżającej się drugiej historycznej wizyty pierwszego argentyńskiego 
papieża do Paragwaju, ze względu na nie tylko geograficzną bliskość tych państw, 
szczerze szukali możliwych więzów Namiestnika Chrystusa z prostymi ludźmi tego 
ubogiego kraju. Tajemnicza jednak osobowość i mało znana przeszłość papieża 
Bergoglio nie pozwoliła na uwydatnienie jakichś większych powiązań między nim 
a Paragwajczykami. Dlatego jeden z dociekliwych, aczkolwiek anonimowych auto-
rów haseł hiszpańskojęzycznej Wikipedii znalazł tylko jedną kobietę wychowaną 
w Paragwaju, która miała uczyć młodego Jorge w szkole; wątpliwy jego kontakt 
z imigrantami paragwajskimi w Buenos Aires; znajomość redukcji jezuickich i wy-
chwalanie przez abp. Bergoglio dzielnych kobiet Paragwaju (Visita del papa Fran-
cisco…, 2015). Faktem jednak pozostaje, że wielu obserwatorów, komentatorów 
i zwykłych Latynoamerykanów szukało i nadal szuka możliwych z nim koneksji 
nazywając go po prostu „naszym papieżem”, który jest „u swoich”, a on się kurtua-
zyjnie odwdzięczał, z radością podkreślając, że niedługo pojedzie do „trzech sios-
trzanych Kościołów” (Rozpiątkowski, 2015: 10-11).  

Tuż przed wylotem papieża Franciszka do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju 
wszystkie służby przygotowujące tę wizytę były przekonane, że po prawie trzech 
dekadach od ostatniej tam obecności Ojca Świętego, jej przebieg zasadniczo powi-
nien być spokojniejszy i bezpieczniejszy, aczkolwiek każdy z tych krajów borykał 
się z własnymi bolączkami, do których nie można było się nie odnieść (Struzik, 
Szyszka, 2009, 2013, 2015). Konteksty ich funkcjonowania mocno się zmieniły 
i zasługiwały na pogłębione badania i refleksję. Używając nieco poetyckiego sfor-
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mułowania Eduardo Galeano, można by się zgodzić z najogólniejszym postrzega-
niem Ekwadoru – jako pierwotnego i najmniej zmienionego, Boliwii (Galeano 
2012: 40) – jako powtórnie narodzonej, a Paragwajowi przypisać kolejną niepew-
ność poporodową. Jednak tym, co łączyło te kraje i ich mieszkańców, była nadzieja 
na lepsze jutro, gdyż znaków rewitalizacji tychże narodów w roku 2015 nie brako-
wało. 

2.2. Przesłanie społeczno-kulturowe papieża Franciszka 

W piątek 10 lipca 2015 roku, ok. godziny 15.00 ziemię paragwajską od-
wiedził papież Franciszek. Po serdecznym przywitaniu prezydenta, korpusu dyplo-
matycznego i krótkim artystycznym programie tańców indiańskich, jeszcze zanim 
dojechał do nuncjatury na mały odpoczynek, zatrzymał się w ścisłym więzieniu dla 
kobiet i przemówił do 50 tam osadzonych. Pierwszy jednak oficjalny dyskurs miał 
miejsce kilka godzin później w rezydencji prezydenta Horacio Cartesa.  

Po jego przemówieniu jako głowy państwa i gospodarza miejsca przyszła kolej na sło-
wa Jorge Bergoglio, który w swoim pierwszym oficjalnym przemówieniu zwrócił uwa-
gę na różne aspekty rzeczywistości związanej z walką przeciwko korupcji i handlowi 
narkotyków, na potrzebę zrównoważonego rozwoju włączającego w ten proces najsłab-
szych oraz wyraził wielkie uznanie dla całego narodu paragwajskiego a szczególnie dla 
jego reprezentantek w osobach wszystkich kobiet czasów powojennych (Visita del papa 
Francisco…, 2015: 1; cf. Papież Franciszek 2015a: 30).  

W następnym dniu odwiedził maryjne miejsce pielgrzymkowe w Caacupé, 
koncentrując się zasadniczo na przesłaniu pastoralno-katechetycznym, ale jeszcze 
tego samego popołudnia spotkał się na miejscowym stadionie z kilkoma tysiącami 
wiernych i reprezentantami licznych ONG, gdzie ponownie poruszył nabrzmiałe 
tematy społeczne.  

Papież Franciszek w Paragwaju nalegał dzisiaj, aby podkreślić ważność dialogu w po-
koju „jako środka realizacji takich projektów narodowych, które inkorporują w nie 
wszystkich”. W tym dniu odbyły się też liczne protesty przeciwko aktualnemu rządowi 
i prezydentowi z powodu bezkarności sprawców masakry w Curuguaty w roku 2012. 
(…) Sumo Pontífice skrytykował ideologie i korzyści, które z nich czerpią pewne sekto-
ry, gdyż dążą do wykorzystania ludzi ubogich dla interesów politycznych i partykular-
nych (Info, 2015: 1).  

Natomiast w trzecim dniu pielgrzymki papieża Franciszka do Paragwaju 
i w czasie swojej drugiej mszy, tym razem w dużym parku Ñu Guasú w stolicy 
Asunción, Ojciec Święty wyróżnił temat „przyjęcia” drugiej osoby jako bliźniego. 
Przed prawie milionem zebranych słuchaczy wyjaśnił, że bolączki współczesnego 
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Paragwaju biorą się m.in. z błędnej „logiki dominacji, upokarzania i manipulacji 
innymi”, dlatego trzeba koniecznie przejść do „logiki przyjmowania, gościnności 
i troski o bliźniego” („Paraguay: ante un millón…”, 2015: 2). Z takim chrześcijańs-
kim przesłaniem papież Franciszek starał się pośrednio formować nową świado-
mość obywatelską Paragwajczyków. Podobnie jak 27 lat wcześniej Jan Paweł II 
namawiał do ewangelicznego braterstwa, kulturowego respektu i jedności narodo-
wej, teraz Franciszek nie musiał szukać dyskretnego kontaktu z istniejącą opozycją, 
„budowniczymi społeczeństwa”, czy też nadal ewidentnie dyskryminowanymi In-
dianami i środowiskami ekstremalnie ubogimi – zrobił to otwarcie (Papież Franci-
szek, 2015b). Można by więc zaryzykować tezę, że w opinii Jego Świątobliwości 
paragwajskie społeczeństwo na dzień dzisiejszy jest w stanie rozwijać się już samo 
w kontekście relatywnej wolności i odpowiedzialności za siebie. Esencją zatem 
społecznego przesłania papieskiego była troska o integralny rozwój i prawa każde-
go z osobna sięgając do niezwykle bogatego spichlerza kulturowego i religijnego. 

Podsumowanie 

Choć kilka miesięcy po wizycie papieża Franciszka w Paragwaju nie moż-
na jeszcze w pełni podsumować owoców tego wydarzenia, oczywistym jest, że bez 
względu na przekaz mediów, które najczęściej podkreślały otwartość przyjęcia pa-
pieża, artyzm ołtarza w Asunción i głęboką pobożność ludu, dla wiernych w Para-
gwaju, właśnie ta wizyta była wyjątkowo udana. W pogłębionej opinii Radia Waty-
kańskiego, najcenniejsze było poczucie, że wszystkie kraje odwiedził w końcu pa-
pież Latynoamerykanin, który lepiej był w stanie zrozumieć dusze i oczekiwania 
swoich wiernych. W znaczeniu zaś społeczno-politycznym „w Paragwaju wszystko 
przebiegało bardziej spokojnie, tzn. w sensie oczekiwań politycznych nie było prze-
sadnego wzburzenia (…), natomiast pokazano określoną bliskość i respekt Argen-
tynie” („Francisco ha dejado esperanza”, 2015: 1). Rzeczywiście obecność w Para-
gwaju Pani Prezydent Argentyny Krystyny Fernández de Kirchner, wobec absencji 
dyplomatów z innych ościennych krajów, miała duży wpływ na polepszenie sto-
sunków argentyńsko-watykańskich. Jednocześnie, w opinii innych mediów, okazy-
wane gesty papieża Franciszka i „jego słowa wyglądały na wyraźne zdystansowanie 
się od lewicowych rządów Evo Moralesa w Boliwii i Rafaela Correi w Ekwadorze” 
(Infobae, 2015: 1; cf. Bergoglio, Skorka, Figuero, 2013: 221-225). Nic więc dziw-
nego, że i jemu samemu najbardziej przypadła do gustu wizyta w biednym Para-
gwaju. Tego typu środowisko opierające się sekularyzacji, podatne jednak na mani-
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pulacje, skłócone etnicznie, opóźnione gospodarczo przez świat bogatych wpisuje 
się w wizje pastoralne i edukacyjne Padre Jorge Bergoglio, który lubi, żeby go tak 
nazywać. Jako papież Franciszek, swoje pontyfikalne hasło-wezwanie odkrył dzień-
nikarzom (i całemu światu) jeszcze przed mszą pontyfikalną, twierdząc: 

Och, jakże pragnę Kościoła ubogiego i dla ubogich. (Pragnę) przyjąć z miłością i czuło-
ścią całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych których 
św. Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości: głodnych, spragnionych, przyby-
szów, nagich, chorych w więzieniu (Papież Franciszek, 2013: 5-6). 
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