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NEW EVANGELIZATION AS A CHALLENGE TO THE CHURCH
IN POLAND
A b s t r a c t. In Poland, as in other European countries, as a result of processes of secularization, there is a decrease of attachment to the Church and an increase in the number of
people covered by pastoral care. The Church’s response to these problems is the new evangelization, which means an attempt to reach out with the Good News (kerygma) to those, who
have lost their sense of faith and live as if God did not exist. In Poland, the new evangelization is necessary, but it should be used to supplement and support for pastoral care.
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Wspócześnie coraz cześciej podnosi sie postulat nowej ewangelizacji.
Swoisty „przymus ewangelizowania” znajduje swoje przyczyny w aktualnej
sytuacji kulturowej i religijnej (por. ChL 34; EG1 21-24). Upraszczajac,

mozna stwierdzić, ze druga poowa XX wieku bya czasem sekularyzacji,
a niekiedy sekularyzmu2. Przeom wieku XX i XXI to pojawienie sie na Zachodzie tendencji desekularyzacyjnych. Niestety, powrót do religii nie jest
tozsamy z afirmacja Kościoa katolickiego. Ludzie staja sie religijni, ale coraz
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bardziej jest to religia subiektywna i prywatna, bez wiekszego zwiazku

ze
wspólnota wierzacych.

Mówi sie wrecz o kryzysie Kościoa jako instytucji,
któremu towarzyszy poszukiwanie alternatywnych form duchowości i religijności3. Pojawia sie równiez kategoria chrześcijan niepraktykujacych,

którzy
utozsamiaja sie z hasem zdobywajacym

coraz wieksza popularność „wierzyć
bez przynalezności” (believing without belonging)4. Jest to sytuacja charakterystyczna dla Kościoów zachodniej Europy, poniewaz w Polsce procesy
sekularyzacyjne jeszcze nie dokonay spustoszenia religijnego, choć niewatpli
wie pierwsze symptomy erozji religii juz sa widoczne. Nie wolno zatem obojetnie czekać i zastanawiać sie, czy lub kiedy w Polsce speni sie wizja pustych światyń.

Trzeba wsuchać sie w gos papiezy, którzy nawouja do zintensyfikowania wysików ewangelizacyjnych.
Dzieo ewangelizacji powinno odpowiadać z jednej strony na wyzwania
chwili, z drugiej natomiast ma być wierne Bogu i czowiekowi. Juz w 1979 r.
papiez Jan Pawe II stwierdzi, ze „ewangelizacja nowego tysiaclecia

musi
nawiazać

do nauki Soboru Watykańskiego II. Musi być, jak uczy tenze Sobór, dzieem wspólnym biskupów, kapanów, zakonów i świeckich: dzieem
rodziców i modziezy”5. Nowa ewangelizacja wpisuje sie zatem w dopenienie dziea rozpoczetego na ostatnim Soborze, a jej celem jest odnowienie
wiary6.
Podejmujac
 refleksje o nowej ewangelizacji, nalezy pamietać o przestrodze
papieza Franciszka, aby roztrzasaj
 ac
 zagadnienia natury teoretycznej, nie
pozostać na pozycji ekspertów, którzy stoja z boku. Rozwazania o nowej
ewangelizacji powinny być przede wszystkim wezwaniem do nowego zapau
w goszeniu Dobrej Nowiny (EG 96).

3

Twierdzenie, ze nowoczesność prowadzi do schyku religii, okazao sie faszywe. Wspóczesne badania nad przemianami religijności wskazuja,
 ze dochodzi do rekonstrukcji oraz
zmiany manifestacji religii. Z jednej strony spada poziom praktyk religijnych, nastepuje swoiste
odkościelnienie, ale z drugiej wzrasta zainteresowanie religia.
 A. K a s p e r e k. Teoria
sekularyzacji i jej wrogowie. Próba apologii niepopularnej teorii. W: Miedzy socjologia i teologia.
 Poznań: UAM 2010 s. 216-217.
4
A. N a p i ó r k o w s k i. Reforma i rozwój Kościoa. Duch Bozy i instytucja. Kraków:
WAM 2012 s. 160.
5
J a n P a w e  II. Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed opactwem OO. Cystersów w Mogile (Kraków-Nowa Huta, 9 czerwca). http:// mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790609c.htm [dostep: 22.07.2011].
6
Por. G. R y ś. Wszyscy szemrza,
 nikt nie krzyknie. „W drodze” 2011 nr 7 s. 75.
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I. POTRZEBA NOWEJ EWANGELIZACJI W POLSCE

Polske z róznych powodów omina
 „sekularyzm galopujacy”,

ale wielu
socjologów religii wskazuje na „sekularyzm pezajacy”,

który powoli doprowadza do erozji tradycyjnej religijności7. Jest on niebezpieczny, poniewaz
z bliskiej perspektywy czasowej jest sabo dostrzegalny, a zatem atwo go
zlekcewazyć. Na sekularyzm nie wskazuja wszystkie parametry religijności.
Najmniej widać go w autodeklaracjach religijnych, ale trzeba pamietać, ze
w Polsce, podobnie jak w USA, sa one zawyzone w stosunku do stanu faktycznego8.
Pojawiaja sie jednak symptomy sekularyzacji w spadku praktyk religijnych.
To zjawisko nie jest wyraziste we wskaźnikach dotyczacych

korzystania z sakramentów i sakramentaliów, gównie chrztu, I Komunii świetej, bierzmowania, mazeństwa oraz pogrzebu, ale jest to wyniki silnej pobozności ludowej. Spada natomiast stopniowo czestotliwość regularnych praktyk religijnych.
Z roku na rok przybywa katolików nominalnych i okazjonalnych. Rosna
równiez wskaźniki antyklerykalizmu w Polsce, czego przykadem jest poparcie spoeczne dla grup politycznych, które centralnym postulatem swojego
dziaania uczyniy walke z Kościoem. Coraz wieksza liczba osób nie przyjmuje ksiedza w czasie wizyty duszpasterskiej, zwanej koleda.
 Szczególnie jest
to widoczne w środowiskach miejskich. W niektórych rejonach Polski pojawiaja sie pierwsze symptomy spadku ofiarności wiernych. W mediach zaś
dostrzega sie niecheć i brak obiektywizmu w stosunku do wszystkiego, co
jest zwiazane

z Kościoem. Szczególnie jaskrawy jest brak nalezytej proporcji
w relacjach medialnych dotyczacych

przypadków pedofilii wśród duchownych. Kazdy taki przypadek jest nagaśniany i przywoywany przez dugi czas
z pominieciem pozytywnych dziaań Kościoa oraz bez odniesień do skali
problemu w innych środowiskach9.

7

Zob. J. M a r i a ń s k i. Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie.
Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
8
Wspóczesne badania socjologiczne wskazuja,
 ze w przeciwieństwie do USA i Polski
w Europie Zachodniej autodeklaracje religijne w stosunku do stanu faktycznego sa zanizone.
To zjawisko moze mieć rózne przyczyny. Mozliwe, ze takie wskaźniki autodeklaracji zwiazane

sa z pozycja religii w świadomości spoecznej; w Polsce oraz w USA wciaz
 jest ona wysoka.
9
Kazdy przypadek molestowania dzieci jest tragiczny, ale medialna nagonka sprawia, ze
obraz problemu jest nieprawdziwy. Przekaz medialny sugeruje, ze pedofilia to gównie problem
Kościoa. Tymczasem dane statystyczne pokazuja,
 ze ojedynie okoo 0,2% wszystkich przypadków pedofilii dotyczy duchownych. Problem dotyka róznych grup zawodowych i środowisk –
wszedzie powinien być z równa sia potepiany.
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Dość dramatycznie spada przywiazanie

do Kościoa wśród modziezy
i ludzi w średnim wieku. Jeśli na to naozymy jeszcze fakt, ze cae spoeczeństwo polskie sie starzeje, to za kilka, moze kilkanaście lat, w naszym codziennym zyciu parafialnym bedziemy zajmowali sie gównie duszpasterstwem ludzi w podeszym wieku10. Polsce zatem równiez grozi, ze stanie
sie krajem misyjnym. Kośció w Polsce przed kryzysem moze obronić waśnie
nowa ewangelizacja i kerygmatyczny impuls, który ona ze soba niesie11.
Zaznaczyć nalezy, ze nowa ewangelizacja zostaa zaprojektowana dla caego Kościoa, nie tylko dla rejonów zlaicyzowanych. Bp Dominique Rey przestrzega przed immobilizmem, który skupia sie na podtrzymywaniu utrwalonego status quo duszpasterstwa. źróde do takiej postawy nalezy szukać w leku
przed tym, co nowe i zwiazane

z wysikiem. Ponadto niecheć wobec nowej
ewangelizacji moze wyrastać z przekonania, ze sytuacja duszpasterstwa
w Polsce jest tak indywidualna i specyficzna, ze wskazania pochodzace

z zewnatrz
 sa dyskwalifikowane12.
Kontekst dziaania Kościoa oraz przemiany religijności to nie jedyne
powody, dla których nalezy powaznie potraktować wezwanie do nowej ewangelizacji. Po pierwsze, jej fundamentem i zarazem racja istnienia jest Jezus
Chrystus, rozpoznany i przyjety jako Zbawiciel oraz Pan zycia i śmierci
(Ecclesia in Asia 19; EG 110). Poznanie oredzia zbawienia rodzi imperatyw
goszenia tej prawdy sowem i czynem, szczególnie tym, którzy nie odkryli
jej znaczenia. Po drugie, powodem nowej ewangelizacji jest jedność z Kościoem i wierność jego wskazaniom. Kośció jest po to, by ewangelizować,
zatem jest to zadanie kazdego czowieka ochrzczonego. Po trzecie, przyczyna
nowej ewangelizacji jest świat, a waściwie czowiek uwikany w egzystencjalne dramaty i rozterki13. Taki czowiek potrzebuje pomocy, która moze
do niego przyjść dzieki nowej ewangelizacji14.

10

Powyzszy opis sytuacji religijnej akcentuje negatywne zjawiska i tendencje w celu ukazania
potrzeby nowej ewangelizacji. Kośció w Polsce posiada tez silne strony, a duszpasterstwo w wielu
zakresach jest na dobrym poziomie. Widać tez pozytywne przemiany, np. nowy dynamizm zrzeszeń
religijnych, coraz wieksza ilość świadków Chrystusa w zyciu publicznym, aktywizacja laikatu,
wciaz
 spora liczba powoań do kapaństwa oraz rozbudowana i owocna dziaalność Caritas.
11
A. G o d n a r s k i. Potrzebujemy ognia Ducha Świetego! W: Nowa ewangelizacja.
Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin: Wydawnictwo Przystanek
Jezus 2012 s. 6-8.
12
D. R e y. Definicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojace
 na jej drodze. W: tamze s. 40.
13
Por. W. Ś m i g i e l. Specyfika i zadania nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Makosa.

Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej
2013 s. 18-19.
14
R e y. Definicja nowej ewangelizacji s. 36-37.
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II. EWANGELIZACJA – USTALENIA TERMINOLOGICZNE

Określenie „nowa ewangelizacja” stao sie ostatnio pojeciem niezwykle
modnym. Wiekszość teologów ma coś do powiedzenia na ten temat i to niezaleznie od swojej specjalizacji oraz kompetencji naukowych. Jednak paradoksalnie to zainteresowanie spowodowao spory zamet dotyczacy
 tej proble15
matyki , który przejawia sie w trudnościach terminologicznych16.
Zrozumienie nowej ewangelizacji jest zwiazane

ze znajomościa terminu
„ewangelizacja”. Jest to pojecie, które wywodzi sie z jezyka greckiego (gr.
HXDJJHOL]HLQ – przekazywać, oznajmiać coś jako pomyślna wiadomość) i w
sensie etymologicznym oznacza goszenie ludziom Jezusa Chrystusa i Jego
nauki jako Dobrej Nowiny (Dz 5, 42; 11, 20; por. KK 35). Wspócześnie
termin ten najcześciej uzywany jest w sensie szerokim i oznacza dziaalność
zbawcza Kościoa17.
Pojecie ewangelizacji ma swoja geneze w środowisku protestanckich teologów XIX wieku, jednak z czasem zostao przejete przez teologie katolicka.

Poczatkowo

oznaczao przekazywanie chrześcijańskiego oredzia niechrześcijanom, a wspócześnie znacznie poszerzyo swój desygnat. Sobór Watykański II
zdefiniowa ewangelizacje jako „goszenie Chrystusa dokonywane zarówno
świadectwem zycia, jak i sowem” (KK 35). Zagadnieniu ewangelizacji
wspóczesnego świata zostao poświecone III Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (27.09-26.10.1974). Owocem tego Synodu bya adhortacja apostolska Pawa VI Evangelii nuntiandi (8.12.1975). W dokumencie
tym ewangelizacja określona zostaa jako „zanoszenie Dobrej Nowiny do
wszystkich kregów rodzaju ludzkiego, aby przenikajac
 je swa moca od wewnatrz,

tworzya z nich nowa ludzkość” (EN 18). Do ewangelizacji wspóczesnego świata wielokrotnie wzywali Jan Pawe II (zob. ChL 34-35; EiE 46)
oraz Benedykt XVI (zob. VD 96, 122; PF 4), a obecnie czyni to papiez Franciszek (zob. EG 110-112).
Tradycyjne podziay ewangelizacji odwouja sie do kryterium adresatów.
W tym kontekście wyróznia sie ewangelizacje pierwsza,
 pastoralna i nowa.

Pierwsza ewangelizacja (zwana tez misyjna,
 preewangelizacja,
 misjami lub

15

Problemy z jasnym wyznaczeniem desygnatu pojecia nowej ewangelizacji mia równiez
Synod Biskupów poświecony temu zagadnieniu.
16
Por. G. R y ś. Jezusowa nowa ewangelizacja. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny
impuls w Kościele s. 12.
17
W. P r z y c z y n a. Ewangelizacja. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiakowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 254.
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misja ad gentes) polega na goszeniu Dobrej Nowiny ludziom, którzy nie
znaja jeszcze Jezusa Chrystusa (por. DM 6; EN 51, 53; RMi 31). Jest ona
równiez skierowana do wyznawców religii pozachrześcijańskich posiadajacych

nasiona Sowa (DM 11), czyli przygotowanie do przyjecia Ewangelii, a takze
do niewierzacych,

którzy odrzucaja zalezność czowieka od Boga, a oparcie
znajduja w poczuciu potegi, jaka daje postep nauki i techniki (EN 55)18.
Ewangelizacja pastoralna (zwana tez duszpasterska)
 skierowana jest do
tych, którzy sa juz chrześcijanami, aby ich wiare „pogebić, umocnić, ozywić
i uczynić dojrzalsza”
 (EN 54; por. RMi 31; EiE 50). Dotyczy ona tych
wspólnot, które posiadaja odpowiednie struktury eklezjalne oraz sa aktywne
w wyznawaniu i praktykowaniu wiary. W wielu wymiarach jest ona podobna
do duszpasterstwa lub nawet bywa z nim utozsamiana, jednak w ewangelizacji akcent spoczywa na kerygmacie, dlatego stanowi ona raczej trzon dziaalności duszpasterskiej (EN 81)19. W ewangelizacji chodzi nie tyle o budowanie struktur, umacnianie instytucji, ile o wiarygodne i dynamiczne przepowiadanie Chrystusa.
Pojecia nowej ewangelizacji uzy po raz pierwszy papiez Jan Pawe II
w Polsce, podczas homilii w czasie Mszy Świetej w sanktuarium Świetego
Krzyza w Mogile (9.06.1979). Nastepnie papiez uzywa tego określenia przede wszystkim w nauczaniu skierowanym do Kościoów w Ameryce acińskiej. Papiez Benedykt XVI dnia 20.11.2010 r. powoa do istnienia Papieska
Rade do spraw Nowej Ewangelizacji, która obok zagadnień praktycznych ma
podejmować badania nad teologicznym znaczeniem nowej ewangelizacji.
Ponadto w Rzymie odbyo sie XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów (7-28.10.2012), które zostao poświecone znaczeniu nowej ewangelizacji dla krzewienia wiary. Wyniki prac Synodu stay sie dla papieza Franciszka inspiracja do napisania adhortacji apostolskiej O goszeniu Ewangelii

18

Por. tamze s. 255.
Kerygmat (z gr. NKUXJ D, ogoszenie, proklamacja; NKUX[  herold; NKUXVVZ 
gosze, krzycze) to oredzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, goszone w Jego imieniu, weryfikowane, potwierdzone i strzezone w Kościele dzieki
asystencji Ducha Świetego w celu nawrócenia i zbawienia ludzi. Kerygmat jest wspólny dla
wszystkich nurtów chrześcijaństwa. Treść kerygmatu mozna podzielić na sześć cześci (czasami
aczy

sie punkty trzeci i czwarty oraz piaty
 i szósty): miość Boga; rzeczywistość grzechu;
odkupienie w Chrystusie ukrzyzowanym, pogrzebanym i zmartwychwstaym; konieczność przyjecia przez wiare Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela; posannictwo Ducha Świetego;
tajemnica Kościoa. Kerygmat poprzedza katecheze i jest istotnym elementem ewangelizacji.
A. P a c i o r e k. Kerygmat. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin: TN KUL 2000
kol. 1360-1362.
19
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w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium (ogoszonej na zakończenie Roku
Wiary, 24.11.2013). Jednak papiez zrezygnowa ze szczegóowego omawiania
problematyki zwiazanej

z nowa ewangelizacja,
 pozostawiajac
 to kompetencji
teologów i lokalnych episkopatów (EG 16). Zaproponowa natomiast wytyczne, które powinny „zachecić i ukierunkować w caym Kościele nowy ewangelizacyjny etap, peen zapau i dynamizmu” (EG 17).
Adresatami nowej ewangelizacji sa chrześcijanie, którzy oddalili sie od
Kościoa (zob. EN 54; RMi 33) i zaniechali praktyk religijnych20 oraz zyja
tak, jakby Chrystus nie istnia (EiE 46). Dotyczy ona równiez tych, którzy
wprawdzie nie porzucili niektórych praktyk religijnych, ale nie akceptuja
treści wiary, utracili zmys wiary i nie sa juz w stanie przylgnać
 do Jezusa
Chrystusa (EiE 46). Odnosi sie ona takze do regionów od dawna wprowadzonych w religie chrześcijańska,
 w których chrześcijaństwo w wielkiej mierze
ulego redukcji do zaangazowania spoecznego, kulturowego i politycznego;
nawet jeśli niejednokrotnie wydaje sie ono imponujace
 i świetnie zorganizowane w sprawne struktury – to tak naprawde kryje sie za nim geboki kryzys
wiary, który redukuje Kośció do sprawnie dziaajacej

instytucji o zasiegu
miedzynarodowym (por. PF 2).
Jan Pawe II juz w 2003 r. napisa w posynodalnej adhortacji apostolskiej
Ecclesia in Europa, ze wspócześnie zachodzi potrzeba nowego goszenia
Ewangelii – równiez tym, którzy sa ochrzczeni, bowiem „wielu wspóczesnych Europejczyków sadzi,

ze wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna” (EiE 46).
Rozumienie nowej ewangelizacji na przestrzeni ostatnich lat ulego zmianie. W latach osiemdziesiatych

i dziewiećdziesiatych

XX wieku akcentowano
konieczność wzbudzenia nowego zapau ewangelizacyjnego i poszukiwanie
nowych metod21. Stopniowo jednak zaczeto zwracać uwage na adresatów
nowej ewangelizacji i w nich waśnie upatrywać klucza do opracowania terminu. Wspócześnie próbuje sie tworzyć syntetyczne ujecia, które godziyby
rózne aspekty omawianej problematyki22. Po zakończeniu XIII Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów podkreślano, ze nie udao sie

20

B e n e d y k t XVI. Posynodalna adhortacja apostolska Africae munus. 19.11.2011
nr 160.
21
Por. A. S e p i o  o. Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawa II. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele s. 139.
22
Por. A. i M. L a u r i o t P r e v o s t. Manuel du nouvel évangélisateur. Principes,
outils-clé et spiritualité. Paris: Salvator 2013 s. 31-52; R e y. Definicja nowej ewangelizacji
s. 36-39.
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skonstruować definicji nowej ewangelizacji. Po raz kolejny znacznie poszerzy
sie jej desygnat.
Wspócześnie wskazuje sie trzy grupy adresatów: ludzi, którzy w ogóle nie
znaja Chrystusa; wszystkich wiernych aktywnie uczestniczacych

w zyciu
Kościoa i osoby formalnie nalezace
 do Kościoa, ale z róznych powodów
dystansujace
 sie od zywej wspólnoty wiary.
Adhortacja apostolska Evangelii gaudium akcentuje podmiot nowej ewangelizacji. W odwadze dynamicznego i radosnego wychodzenia poza sprawdzone schematy duszpasterskie widzi sedno ewangelizacji, utozsamiajac
 ja w wielu miejscach z duszpasterstwem misyjnym. Nowa ewangelizacja zakada protagonizm kazdego czonka Kościoa, bowiem na mocy chrztu świetego, przy
umocnieniu przez inne sakramenty (gównie bierzmowanie i Eucharystie),
kazdy wierzacy
 jest jej podmiotem. Papiez Franciszek przypomnia, ze kazdy,
kto spotka sie z miościa Boga w Jezusie Chrystusie, powinien stać sie uczniem i misjonarzem (EG 120).
Nowa ewangelizacja nie zakada krytyki dotychczasowej dziaalności pastoralnej Kościoa, ale raczej jest poszukiwaniem nowych rozwiazań,

aby dotrzeć
23
do zagubionych . Dlatego dziś coraz mniej mówi sie o reewangelizacji, poniewaz to pojecie suponuje, ze coś zostao źle zrobione, niedokończone lub zakończyo sie porazka.
 Ewangelizacja w XXI wieku nie traci czasu na krytyke tego,
co byo, ale ma być nowa w swym zapale, w metodach i w przejawach24. Jej
podstawa ma być świadectwo oraz odwazne goszenie sowa Bozego.
Wspócześnie, szczególnie w regionach od dawna schrystianizowanych, tak
jak w Polsce, trudno wyznaczyć ostre granice pomiedzy ewangelizacja pierwsza,
 ewangelizacja pastoralna a nowa ewangelizacja.
 W zsekularyzowanym
świecie wzajemnie sie one przenikaja i uzupeniaja (por. RMi 34). Migracja
sprawia, ze na terenach schrystianizowanych pojawiaja sie grupy osób, które
nigdy nie syszay o Jezusie Chrystusie. Niektórzy syszeli o Kościele, gdyz
nie sposób dzisiaj o nim nie usyszeć, ale zaguszeni „szumem medialnym”
i „czarnym pijarem” nie usyszeli o Jezusie, zatem nadal potrzebuja ewangelizacji pierwszej.

23
Zastrzezenia formuowane sa wobec samego terminu „nowa ewangelizacja”. Po pierwsze
 niebezpieczeństwo uznania, ze to co „stare” w Kościele jest mniej wartościowe. Po drugie
 termin ten moze suponować, ze skrywa prozelityzm ze strony Kościoa, co podwazaoby
doświadczenie wypywajace
 z Soboru Watykańskiego II, szczególnie dotyczace
 relacji Kościoa
ze światem oraz dialogu miedzyreligijnego. R e y. Definicja nowej ewangelizacji s. 39.
24
J a n P a w e  II. Przemówienie do XIX Zgromadzenia CELAM. AAS 75:1983 nr 1
s. 778.

NOWA EWANGELIZACJA WYZWANIEM DLA KOŚCIOA
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III. ISTOTA NOWEJ EWANGELIZACJI

Ewangelizacja jest konsekwencja zbawczej woli Boga, nakazu misyjnego
Chrystusa i przykazania miości25. Pragnieniem Boga jest, aby „wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Jezeli
Ewangelia jest dobrem wszystkich ludzi, to obowiazkiem

tych, którzy juz
uwierzyli, jest gosić ja światu (ES 64). Ewangelizacja jest nie tylko podstawowym obowiazkiem

chrześcijan, ale równiez warunkiem ich zbawienia26.
Do ewangelizacji wezwa swoich uczniów Jezus Chrystus: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Ten nakaz dotyczy wszystkich, ale w odpowiedniej proporcji, czyli w zalezności od specyfiki powoania (por. DM 35).
Ewangelizacja jest imperatywem dla chrześcijanina, przekonuja o tym sowa
św. Pawa: „Nie jest dla mnie powodem do chway to, ze gosze Ewangelie
[…]. Biada mi, gdybym nie gosi Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Motywem ewangelizacji jest przykazanie miości (k 10, 27). Chrześcijanin znalaz, pozna
i przylgna
 do Jezusa Chrystusa, jest to dla niego źródem szcześcia, dlatego
tym darem chce sie podzielić z innymi (por. J 1, 41-42)27.
W sensie ścisym centralnym tematem ewangelizacji jest Jezus Chrystus
i Jego dzieo (por. EG 35). Gównie dotyczy to paschalnego misterium stanowiacego

najpeniejsze objawienie miości potezniejszej od grzechu i za, która
dźwiga czowieka z upadku i prowadzi ku wolności (por. EN 26). Wtórnym
tematem jest prawda o godności czowieka, dzieciectwie Bozym oraz o powszechnym braterstwie (RH 10). W nowej ewangelizacji mniej akcentuje sie
moralność, która nie jest celem, a tylko konsekwencja wiary, susznie zakadajac,
 ze mozna prezentować wysokie standardy moralne i nie być chrześcijaninem oraz mozna posiadać wiare i zmagać sie z grzechem28.
Lineamenta do XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów dotyczacego

nowej ewangelizacji zawieraja stwierdzenie, ze nowa ewangelizacja to równiez nazwa nowego zainteresowania Kościoa swa podstawowa misja,
 swa
tozsamościa i racja bytu. Dlatego jest to droga, która w naszych czasach
pozwala wyjaśnić i przemienić w czyn dziedzictwo apostolskie. Poprzez program nowej ewangelizacji Kośció pragnie wprowadzić do świata i do aktual-

25

Zob. J.-L. M o e n s. Na czym polega nowa ewangelizacja? W: Nowa ewangelizacja.
Kerygmatyczny impuls w Kościele s. 18-33.
26
P r z y c z y n a. Ewangelizacja s. 255.
27
Tamze.
28
Tamze s. 256.
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50

nych debat swój najbardziej podstawowy temat: goszenie królestwa Bozego
(Lineamenta 10).
Na czym zatem polega specyfika nowej ewangelizacji? Bp Grzegorz Ryś,
szukajac
 istoty nowej ewangelizacji, odwouje sie do dziaalności Jezusa Chrystusa. To On, rozsyajac
 po raz pierwszy Dwunastu z misja ewangelizacyjna,

mówi do nich: „Idźcie do owiec, które poginey z domu Izraela! Idźcie i goście: bliskie jest królestwo Boze. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarych, oczyszczajcie tredowatych, wypedzajcie ze duchy! Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie” (Mt 10, 6-8). Adresatami zatem pierwszego posania nie sa
poganie, ale bracia w wierze, którzy pogineli, zagubili sie. Goszone oredzie
w swojej warstwie treściowej równiez nie zawiera elementu radykalnej nowości, sumuje sie wokó pojecia królestwa Bozego. Idea, ze Bóg ma królować
w zyciu osobistym i spoecznym, bya dobrze znana Izraelitom. Ryś uwaza, ze
nowa ewangelizacja polega na goszeniu królestwa Bozego nie jako teoretycznych rozwazań, ale jako penego mocy wydarzenia, którego cześcia skadowa
jest przemiana zycia, np. chorzy odzyskuja zdrowie, zmarli, tredowaci i opetani
29
przywracani sa wspólnocie; oczyszczeni moga wejść do światyni

.
Podobne dziaanie opisuje św. Marek Ewangelista: „Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszed do synagogi i naucza. Zdumiewali sie Jego
nauka:
 uczy bowiem jak ten, który ma wadze, a nie jak uczeni w Piśmie”
(Mk 1, 21-22). Marek nie odnotowuje treści Jezusowego nauczania, ale
z kontekstu wynika, ze mieścia sie ona w programie zapisanym sześć wierszy wcześniej: „Jezus przyszed do Galilei i gosi Ewangelie Boza.
 Mówi:
«Czas sie wypeni i bliskie jest królestwo Boze. Nawracajcie sie i wierzcie
w Ewangelie»” (Mk 1, 14-15). Jednak suchacze Jezusa znana prawde o królestwie Bozym odkrywaja jako coś nowego, poniewaz zostaa ona ogoszona
z moca30. Nowa ewangelizacja to waśnie goszenie z moca starych prawd.
Jest ona skierowana do tych, którzy nigdy nie doświadczyli mocy wiary,
nawet jeśli teoretycznie wiedza o Bogu sporo31.

29

R y ś. Jezusowa nowa ewangelizacja s. 13.
Tamze s. 14-15.
31
Oredzie zbawienia goszone przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, szczególnie
św. Pawa, w pierwszej kolejności nie byo skierowane do niewierzacych,

ale do Zydów, którzy
caa ufność pokadali w Prawie, oraz do pogan, którzy takze byli religijni, ale wierzyli w bozki
i idole.
30
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IV. PROPOZYCJE PASTORALNE

Papiez Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium przestrzega
przed przesada diagnostyczna w ewangelizacji, „której nie zawsze towarzysza
rozstrzygajace
 decyzje, mozliwe do zastosowania” (EG 50). Dlatego kazda refleksja naukowa o nowej ewangelizacji powinna zawierać postulaty pastoralne.
Nowa ewangelizacja jest wyzwaniem dla Kościoa w Polsce. Nie przekreśla ona znaczenia duszpasterstwa, a raczej stanowi jego wsparcie i uzupenienie, nadajac
 mu wymiar misyjny. Papiez Franciszek wskaza na konieczność
wyboru misyjnego, zdolnego przemienić caa posuge zbawcza Kościoa, aby
bya bardziej nastawiona na ewangelizacje, a nie podtrzymywanie aktualnego
stanu rzeczy (EG 27). Nowa ewangelizacja to nie tzw. duszpasterstwo odzysku, ale raczej nowy entuzjazm goszenia Dobrej Nowiny32.
Po pierwsze  zakada ona odnowienie wiary duchownych. Moga temu
suzyć rekolekcje ewangelizacyjne oraz jeszcze bardziej intensywna osobista
modlitwa i lektura. Aby zatem poświecić sie dzieu nowej ewangelizacji,
trzeba najpierw w swoim kapańskim zyciu doświadczyć przemieniajacej

33
mocy Bozego sowa .
Po drugie  duchowni, zaangazowani w dzieo nowej ewangelizacji, nie
moga zachowywać sie tak, jakby byli sfrustrowanymi strózami staroświeckiej
doktryny, która nikomu nie jest juz potrzebna. Papiez Franciszek przestrzeg
przed „egoistyczna acedia”
 (EG 81) oraz „psychologia grobu, która stopniowo
zamienia chrześcijan w muzealne mumie” (EG 83). Ewangelizator jest gosicielem i świadkiem Dobrej Nowiny, która niesie światu nadzieje i radość
(por. EG 21)34. „Radość Ewangelii jest tym, czego nikt nie zdoa odebrać”
(EG 84).
W nurt nowej ewangelizacji w Polsce wpisuje sie takze czteroletni program duszpasterski przygotowujacy
 do 1050. rocznicy Chrztu Polski, która
przypada na 2016 r. Hasem programu sa sowa: „Przez Chrystusa, z Chrystu-

32

M o e n s. Na czym polega nowa ewangelizacja? s. 20-21.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski proponuje, aby program duszpasterski w Polsce na lata 2013-2017 ogniskowa sie wokó hasa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiare i chrzest do świadectwa”. W roku 2013/2014 zaproponowano
tematyke wiary w Syna Bozego, która bedzie sie wyrazaa w praktyce przez dowartościowanie
goszenia kerygmatu. Proponuje sie, aby duszpasterze, katecheci i liderzy parafialni odbyli
rekolekcje kerygmatyczne, by potem gosić je w parafiach.
34
Por. J. R a t z i n g e r. Gosiciele Sowa i sudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu świeceń (seria: Opera omnia. T. 12). Red. K. Góźdź, M. Górecka. Lublin:
Wydawnictwo KUL 2012 s. 461.
33
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sem, w Chrystusie. Przez wiare i chrzest do świadectwa”. Opiera sie on na
doświadczeniu wiary, nawrócenia i chrztu oraz prowadzi do apostolstwa35.
Tematem pierwszego roku (2013/2014) przygotowań do rocznicy Chrztu
Polski jest wiara w Syna Bozego – Jezusa Chrystusa i próba uświadomienia,
jak wielkim darem jest chrzest36. Zeby to osiagn
 ać,
 program proponuje 
po pierwsze  skupienie sie na sowie Bozym, co w praktyce oznacza promocje Biblii w duszpasterstwie oraz pogebienie duchowości biblijnej. Po
drugie  program zaleca podjecie dziaań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, aby wierni mogli odnowić wiare i znaleźć
swoje miejsce we wspólnocie. Po trzecie  akcentuje rozszerzenie i pogebienie katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka37.
W nadchodzacym

czasie priorytetem zaangazowania pastoralnego bedzie
budzenie i umacnianie wiary, a konkretnie  doprowadzenie wiernych do
osobistego spotkania z Bogiem38. Waznym zadaniem jest przygotowanie
rekolekcji i misji parafialnych, szczególnie o charakterze kerygmatycznym.
Ciagle

pokutuje schemat, ze jeden rekolekcjonista, najcześciej w tych samych
dniach, gosi rekolekcje parafialne, szkolne, i to dla wszystkich typów szkó.
Sprawny i charyzmatyczny kaznodzieja poradzi sobie z takim zadaniem.
Jednak to nie jest nowa ewangelizacja, a raczej powielanie starych i ekonomicznie sprawdzonych wzorców. Przygotowanie rekolekcji, a tym bardziej
misji, to wielka praca, która powinna dotyczyć przede wszystkim parafii,
przygotowania i zaangazowania zespou ludzi. To wysiek, który moze przynieść owoce, ale tylko pod warunkiem, ze jest wolny od komercji i nie zostanie potraktowany jako uciaz
 liwa konieczność.
Pastoralna troska o modziez wymaga rekolekcji ewangelizacyjnych. Pomoca moga okazać sie zespoy ewangelizacyjne. Dla modych ludzi tradycyjna
forma przekazu jest coraz trudniejsza do przyjecia, dlatego trzeba poszukiwać
nowych form, aby sowo Boze byo goszone z moca.
 Jednym z owoców
takich rekolekcji moga być mae wspólnoty eklezjalne39 oraz przygotowanie
35

Zob. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Wierze w Syna Bozego.
Program duszpasterski Kościoa w Polsce na lata 2013-2017. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciech 2013.
36
Por. F r a n c i s z e k. Potrzebny jest tlen Ewangelii. Przemówienie w czasie audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej
Ewangelizacji (14.10.2013). „L’Osservatore Romano” 34:2013 nr 12 s. 19.
37
S. G a d e c k i. Sowo wstepne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski. Wierze w Syna Bozego s. 13-14.
38
G. R y ś. Ku rocznicy Chrztu Polski. W: tamze s. 19.
39
Tamze.
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liderów niezbednych do zorganizowania i przeprowadzenia Światowego Dnia
Modziezy w Krakowie.
Papiez Franciszek zacheci duchownych, zaangazowanych w dzieo nowej
ewangelizacji, aby solidnie przygotowywali homilie, by byy one „rzeczywiście intensywnym i szcześliwym doświadczeniem Ducha, pokrzepiajacym

spotkaniem ze Sowem, staym źródem odnowy i wzrastania” (EG 135).
Homilia nie powinna być zbyt duga (EG 138) oraz nie powinna być „rozrywkowym spektaklem” (EG 138), ale jej celem jest wzbudzenie i pogebienie wiary. Papiez zacheca takze, aby w centrum przepowiadania umieścić
Jezusa Chrystusa, a nie zagadnienia drugorzedne (por. EG 35-38).
W ramach diecezji i parafii, pod kierunkiem biskupa, powinny zostać
zorganizowane katechezy dla modych i tych, którzy poszukuja sensu zycia,
aby pomóc im w odkryciu piekna wiary Kościoa. Potrzeba równiez innych
form katechezy dorosych, której przekaz moze zostać wzmocniony przez
spotkania ze świadkami wiary. Bardziej pociagaj
 a bowiem świadkowie niz
nauczyciele, a nawet jeśli nauczyciele znajduja posuch, to tylko dlatego, ze
sa świadkami (EN 41, por. EiE 49).
Szansa na realizacje nowej ewangelizacji jest udzielanie i przygotowanie
do przyjecia sakramentów, a szczególnie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Katechezy zwiazane

z szafarstwem sakramentów to dobra okazja do
spotkania z praktykujacymi,

ale tez z dystansujacymi

sie od Kościoa, którzy
z przywiazania

do tradycji nie rezygnuja z sakramentów dla swoich dzieci.
Natomiast spotkanie z rodzicami chrzestnymi, którzy powinni być wzorem
zycia chrześcijańskiego, to szansa na pogebienie wiary i uformowanie ewangelizatorów.
Postuluje sie równiez przywrócenie naleznego miejsca katechumenatowi
(przed- i pochrzcielnemu). W diecezjach powinny dziaać ośrodki przygotowania do chrztu dorosych, które zajmuja sie formacja intelektualna,
 duchowa,

moralna oraz wprowadzaja katechumenów do wspólnoty wierzacych.

Przygotowuja równiez do powrotu na ono Kościoa tych, którzy go porzucili. Prawdopodobnie liczba dorosych pragnacych

przyjać
 chrzest lub powrócić do
Kościoa bedzie wzrastaa, a jest to konsekwencja zmian kulturowych,
a gównie kryzysu rodziny, jako naturalnego środowiska wiary40.
Dokumenty Kościoa  jak juz wspomniano  wskazuja na dwie wiodace

metody nowej ewangelizacji: świadectwo i dialog. Dialog tez powinien być

40
Zob. Cz. K r a k o w i a k. Katechumenat chrzcielny dorosych w Kościele posoborowym. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 254-293.
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wazna metoda w kontakcie z katolikami, którzy dystansuja sie od Kościoa,
nie praktykuja lub nawet zaprzeczaja istnieniu Boga41.
Pomocne w dziele nowej ewangelizacji moga być zrzeszenia religijne
(ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy) oraz kościelne wspólnoty podstawowe, które sprawdziy sie w wielu krajach. Zrzeszenia eklezjalne sa w stanie gosić Dobra Nowine poza światyniami,

na ulicach i placach miast. Potrafia równiez przekazywać sowo Boze, idac
 od osoby do osoby.
Szczególna troska duszpasterska powinna być okazywana grupom ludzi narazonych na dystansowanie sie od Kościoa, czyli zyjacym

w zwiazkach

niesakramentalnych42, mazonkom porzuconym, którzy pozostali wierni przysiedze mazeńskiej i nie wstapili

w nowy cywilny zwiazek,

nadto ludziom uzaleznionym
od alkoholu43 oraz ludziom dotknietym patologia zycia spoecznego44.
Nowa ewangelizacja zakada poszukiwanie nowych metod, jednak bedem
byoby skupienie sie na tworzeniu i rozwijaniu nowych form duszpasterstwa,
a lekcewazenie tego, co jest stare i sprawdzone. Z duszpasterstwa nalezy
eliminować tylko te praktyki, które nie sa poprawne teologicznie i nie pomagaja w doprowadzeniu czowieka do spotkania z Bogiem (por. EG 122).
Wprawdzie niektóre formy i metody ulegaja dezaktualizacji ze wzgledu na
zmieniajacy
 sie kontekst spoeczno-kulturowy oraz towarzyszace
 temu przemiany religijności, jednak wiekszość z nich wymaga odnowy, aby wciaz
 być
skutecznym narzedziem ewangelizacji.

BIBLIOGRAFIA
K a s p e r e k A.: Teoria sekularyzacji i jej wrogowie. Próba apologii niepopularnej teorii.
W: Miedzy socjologia i teologia:
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NOWA EWANGELIZACJA WYZWANIEM DLA KOŚCIOA
W POLSCE

S t r e s z c z e n i e
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, wskutek procesów sekularyzacyjnych nastepuje spadek przywiazania

do Kościoa oraz wzrost liczby ludzi objetych duszpasterstwem. Odpowiedzia Kościoa na te problemy jest nowa ewangelizacja, czyli próba dotarcia
z Dobra Nowina (kerygmatem) do tych, którzy utracili zmys wiary i zyja tak, jakby Boga nie
byo. W Polsce nowa ewangelizacja jest niezbedna, choć powinna być ona jedynie uzupenieniem i wsparciem dla duszpasterstwa.
Sowa kluczowe: nowa ewangelizacja, ewangelizacja, duszpasterstwo, duszpasterstwo misyjne,
sekularyzacja, laicyzacja, świadectwo, kerygmat, odnowa Kościoa.

