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Alleluja!  

 

Ewangelizacja jest pięknym i fundamentalnym zadaniem Kościoła. Dzięki Bożemu 
wybraniu i obdarowaniu możemy mieć w tej misji swój skromny udział. Ponieważ co jakiś 
czas powraca temat materiałów formacyjnych, chcielibyśmy się w tym wewnętrznym 
biuletynie podzielić tym, do czego odwoływaliśmy się, jako diakonia ewangelizacji w 
Warszawie, podczas naszych spotkań formacyjnych. Ponieważ inne diakonie mogą mieć 
problem z dotarciem do tych materiałów w formie drukowanej, dlatego dla ułatwienia 
postanowiliśmy zebrać je w jeden zeszyt.  

Prawa autorskie nie pozwalają na przedruk bez zgody autora całych książek, dlatego: 
po pierwsze zachęcamy do zakupu cytowanych przez nas pozycji (w całości są ciekawsze niż 
tylko we fragmentach); po drugie zaznaczamy, że biuletyn jest wyłącznie do użytku 
wewnętrznego (nie przedrukowujemy artykułów do gazetek, nie umieszczamy na stronach, 
… itp.); po trzecie przy każdym artykule jest podane źródło; po czwarte – z zasady nie 
cytujemy książek ks. Blachnickiego, bo zakładamy, że każdy je ma – oraz większych 
fragmentów książek, które obecnie są na rynku. Można więc śmiało powiedzieć, że ten 
biuletyn jest swoistą antologią tekstów dotyczących ewangelizacji znalezionych w sieci i 
pozycjach drukowanych. Ostatnim powodem, który skłonił nas do zrobienia tej antologii jest 
fakt, że po biuletynie można pisać (zakreślać, uwypuklać) a po książkach czy po ekranie 
monitora to już nie bardzo.  Wreszcie wygodniej czytać drukowane niż z ekranu.  

Wiele tekstów było skanowanych, inne ściągnięte bezpośrednio ze stron, dlatego mogą 
się pojawić literówki – niestety nie wszystko udało się dokładnie prześledzić. Na końcu 
podajemy użyteczną bibliografię.  

Konspekty spotkań są raczej pomysłami (zarysem) na spotkanie - będą pewnie jeszcze 
przez nas poprawione i ukonkretniane . Jeśli do wspomnianych tekstów poprowadziliście 
spotkanie albo opracowaliście swój konspekt – proszę prześlijcie go do mnie (tmoch@o2.pl).  

 

 

Życzymy owocnej lektury.  

 

Ks. Tomek Moch i DDE Warszawa 

http://dde.warszawa.pl  

PanemJEZUS.pl 
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I. Wprowadzenie 

1. Posłany przez Ojca, aby głosić Ewangelię, Jezus Chrystus wezwał wszystkich ludzi do 
nawrócenia i do wiary (por. Mk 1, 14-15), zaś po swoim zmartwychwstaniu powierzył 
apostołom dalsze prowadzenie swej misji ewangelizacyjnej (por. Mt 28, 19-20; Mk 16, 15; 
Łk 24, 47; Dz 1, 3): «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21; por. 17, 18). Za 
pośrednictwem Kościoła pragnie On w istocie dotrzeć do każdej epoki dziejów, do każdego 
miejsca na ziemi, do każdego środowiska społecznego i do każdego człowieka, ażeby 
wszyscy stali się jedną owczarnią z jednym pasterzem (por. J 10, 16): «Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony» (Mk 16, 15-16). 

Apostołowie zatem, «działając pod natchnieniem Ducha Świętego, wzywali wszystkich do 
zmiany życia, do nawrócenia i do przyjęcia chrztu»1, ponieważ «pielgrzymujący Kościół 
jest konieczny do zbawienia»2. Sam Pan Jezus Chrystus, obecny w swoim Kościele, 
uprzedza działanie ewangelizatorów, wspiera je i nad nim czuwa, sprawiając, że ich praca 
wydaje owoce: to co wydarzyło się na początku, dokonuje się w ciągu całych dziejów. 

Na początku trzeciego tysiąclecia nadal rozbrzmiewa w świecie wezwanie, które Piotr 
wraz ze swym bratem Andrzejem i pierwszymi uczniami usłyszeli z ust Jezusa: «Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na połów!» (Łk 5, 4) 3. Zaś po cudzie połowu wielkiej ilości ryb 
Pan oznajmił Piotrowi, że będzie «rybakiem ludzi» (por. Łk 5, 10). 

2. Termin «ewangelizacja» ma bardzo bogate znaczenie4. W szerokim rozumieniu 
obejmuje całą misję Kościoła: treść całego jego życia stanowi wszak traditio Evangelii — 
głoszenie i przekazywanie Ewangelii, która jest «mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego 
wierzącego» (Rz 1, 16), a w swej najgłębszej istocie jest tożsama z Jezusem Chrystusem 
(por. 1 Kor 1, 24). Adresatem tak rozumianej ewangelizacji jest zatem cała ludzkość. 
W każdym razie «ewangelizować» znaczy nie tylko wykładać pewną doktrynę, ale głosić 
Pana Jezusa słowami i czynami, a więc stać się narzędziem Jego obecności i działania 
w świecie.  

                                                 
1
 Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio (7 grudnia 1990), n. 47: AAS 83 (1991), 293. 

2
 Sobór Watykański II, Konst. dogm. Lumen gentium, n. 14; por. Dekr. Ad gentes, n. 7; Dekr. Unitatis redintegratio, n. 3. 

Doktryna ta nie jest sprzeczna z powszechnym zbawczym zamiarem Boga, który «pragnie, by wszyscy ludzie zostali 

zbawieni i doszli do poznania prawdy» (1 Tm 2, 4); dlatego «trzeba koniecznie łączyć wzajemnie te dwie prawdy, 

mianowicie rzeczywistą możliwość zbawienia w Chrystusie dla wszystkich ludzi i konieczność Kościoła w porządku 

zbawienia» (Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, n. 9: AAS 83 [1991], 258). 
3
 Por. Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), n. 1: AAS 93 (2001), 266. 

4
 Por. Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975), n. 24: AAS 69 (1976), 22. 
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«Każdy człowiek, by zrealizować w pełni swe powołanie, ma prawo usłyszeć Dobrą 
Nowinę Boga, który objawia się i daje siebie w Chrystusie»5. Prawo to Pan dał każdemu 
człowiekowi, dlatego każdy człowiek może naprawdę powiedzieć za św. Pawłem: Jezus 
Chrystus «umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2, 20). Z tym prawem 
związana jest powinność ewangelizowania: «Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że 
głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, 
gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16; por. Rz 10, 14). Jest zatem zrozumiałe, że 
wszelkie działanie Kościoła ma istotny wymiar ewangelizacyjny oraz że nie powinno być 
nigdy oddzielane od dążenia do tego, aby pomóc wszystkim spotkać Chrystusa przez 
wiarę, co jest głównym celem ewangelizacji: «sprawy socjalne i Ewangelia są po prostu 
nierozdzielne. Jeśli dajemy ludziom tylko wiedzę, umiejętności, znajomość możliwości 
technicznych i sprzęt, dajemy im zbyt mało»6. 

3. Dzisiaj jednak narastające zamieszanie powoduje, że wielu ludzi nie słucha i nie 
wypełnia misyjnego polecenia Pana (por. Mt 28, 19). Często uważa się, że wszelkie próby 
przekonywania innych w sprawach religijnych są ograniczaniem wolności. Uprawnione 
byłoby jedynie prezentowanie własnych poglądów i zachęcanie innych, aby postępowali 
w zgodzie z własnym sumieniem, bez zabiegania o ich nawrócenie do Chrystusa i na wiarę 
katolicką: twierdzi się, że wystarczy pomagać ludziom, aby byli bardziej ludźmi lub 
wierniejsi własnej religii, że wystarczy budować wspólnoty zdolne zabiegać 
o sprawiedliwość, wolność, pokój i solidarność. Niektórzy utrzymują ponadto, że nie 
należy głosić Chrystusa tym, którzy Go nie znają, ani też nakłaniać ich do przystąpienia do 
Kościoła, ponieważ można rzekomo zostać zbawionym nawet nie znając Chrystusa i nie 
należąc formalnie do Kościoła. 

W związku z tymi kwestiami Kongregacja Nauki Wiary uznała za konieczne opublikowanie 
niniejszej Noty. Opiera się ona na całości katolickiego nauczania o ewangelizacji, obszernie 
przedstawionego w magisterium Pawła VI i Jana Pawła II, a jej celem jest wyjaśnienie 
wybranych zagadnień dotyczących relacji między misyjnym mandatem Chrystusa 
a poszanowaniem sumienia i wolności religijnej wszystkich ludzi. Zagadnienia te mają 
ważne implikacje antropologiczne, eklezjologiczne i ekumeniczne. 

II. Pewne implikacje antropologiczne 

4. «To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3): Bóg obdarzył ludzi rozumem i wolą, aby mogli Go 
dobrowolnie szukać, poznawać i kochać. Dlatego ludzka wolność jest zarazem bogactwem 
i wyzwaniem, przed jakim stawia człowieka Ten, który go stworzył. Jest propozycją 
skierowaną do jego zdolności poznania i umiłowania tego, co dobre i prawdziwe. Nic nie 
angażuje ludzkiej wolności tak bardzo, jak poszukiwanie dobra i prawdy, bo wymaga ono 

                                                 
5
 Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, n. 46: AAS 83 (1991), 293; por. Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 

nn. 53 i 80: AAS 69 (1976), 41-42, 73-74. 
6
 Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na błoniach Neue Messe w Monachium (10 września 2006): AAS 98 

(2006), 710; «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 11/2006, s. 16. 
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wierności, obejmującej fundamentalne aspekty życia. Dotyczy to w szczególny sposób 
prawdy zbawczej, która nie jest jedynie przedmiotem refleksji, ale wydarzeniem 
ogarniającym całą osobę — rozum, wolę, uczucia, działania i zamierzenia — gdy decyduje 
się pójść za Chrystusem. W tym poszukiwaniu dobra i prawdy działa już Duch Święty, 
który otwiera serca i usposabia je do przyjęcia prawdy ewangelicznej, zgodnie ze znanym 
twierdzeniem św. Tomasza z Akwinu: «Omne verum a quocumque dicatur a Spiritu Sancto 
est»7. Dlatego ważne jest uznanie wartości tego działania Ducha, który usposabia 
i przybliża serca do prawdy, wspomagając ludzkie poznanie w procesie dojrzewania 
w mądrości i ufnym zawierzeniu prawdzie8. 

Dzisiaj jednak coraz częściej stawia się pytania dotyczące właśnie prawa do proponowania 
innym tego, co w odniesieniu do siebie uważa się za prawdziwe, aby i oni mogli to przyjąć. 
Taki zamiar jest często postrzegany jako zamach na wolność drugiego człowieka. Ta wizja 
ludzkiej wolności, abstrahująca od jej nierozerwalnego odniesienia do prawdy, jest jednym 
z przejawów «relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i dla którego jedynym 
kryterium jest własne 'ja' człowieka z jego zachciankami, a mimo pozoru wolności staje się 
dla każdego więzieniem»9. W różnych postaciach agnostycyzmu i relatywizmu, obecnych 
w myśli współczesnej, «uprawniona wielość stanowisk ustąpiła miejsca bezkrytycznemu 
pluralizmowi, opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają równą wartość: jest to 
jeden z najbardziej rozpowszechnionych przejawów braku wiary w istnienie prawdy, jaki 
daje się zaobserwować we współczesnym świecie. Od takiej postawy nie są wolne także 
pewne koncepcje życia pochodzące ze Wschodu: odbierają one bowiem prawdzie 
charakter absolutny, wychodząc z założenia, że objawia się ona w równej mierze 
w różnych doktrynach, nawet wzajemnie sprzecznych»10. Jeżeli człowiek neguje swoją 
fundamentalną zdolność do poznania prawdy, jeśli staje się sceptyczny co do swojej 
zdolności rzeczywistego poznania tego, co prawdziwe, w ostateczności traci to, co jako 
jedyne może przekonać jego inteligencję i ująć jego serce. 

5. Kto zatem sądzi, że w poszukiwaniu prawdy może liczyć wyłącznie na własne siły, i nie 
dostrzega, że potrzebna mu jest — tak jak wszystkim — pomoc innych, jest w błędzie. 
Człowiek «od dnia narodzin jest (...) włączony w różne tradycje, przejmując od nich nie 
tylko język i formację kulturową, ale także liczne prawdy, w które wierzy niejako 
instynktownie. (...) W życiu człowieka nadal o wiele więcej jest prawd, w które po prostu 
wierzy, niż tych, które przyjął po osobistej weryfikacji»11. Konieczność zawierzenia wiedzy 
przekazywanej przez własną kulturę lub zdobytej przez innych wzbogaca człowieka 
zarówno o prawdy, których nie mógł sam zdobyć, jak i o więzi międzyosobowe 

                                                 
7
 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 1, ad 1. 

8
 Por. Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio (14 września 1998), n. 44: AAS 91 (1999), 40. 

9
 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej na temat: «Rodzina i wspólnota 

chrześcijańska: formacja osoby i przekaz wiary» (6 czerwca 2005): AAS 97 (2005), 816; «L'Osservatore Romano», 

wyd. polskie, n. 9/2005, s. 33. 
10

 Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio, n. 5: AAS 91 (1999), 9-10. 
11

 Tamże, n. 31: AAS 91 (1999), 29; por. Sobór Watykański II, Konst. duszp. Gaudium et spes, n. 12. 
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i społeczne, które rozwija. Natomiast indywidualizm duchowy izoluje człowieka, nie 
pozwalając mu otworzyć się z ufnością na innych — a tym samym przyjmować i dawać 
szczodrze te dobra, którymi karmi się jego wolność — i stwarzając zagrożenie także dla 
prawa do publicznego wyrażania swoich przekonań i opinii12. 

W szczególności do prawdy zdolnej ukazać człowiekowi sens życia i być dla niego 
drogowskazem można dojść również przez ufne zawierzenie tym, którzy mogą poręczyć 
pewność i autentyczność tejże prawdy: «Umiejętność i decyzja zawierzenia samego siebie 
i własnego życia innej osobie to z pewnością jeden z aktów antropologicznie najbardziej 
doniosłych i wymownych»13. Przyjęcie Objawienia, które dokonuje się przez wiarę, choć 
następuje na głębszej płaszczyźnie, należy do dynamiki poszukiwania prawdy: «Bogu 
objawiającemu należy się 'posłuszeństwo wiary' (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 Kor 10, 5 n.). Przez 
nie człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu, ofiarowując 'Bogu 
objawiającemu pełne poddanie umysłu i woli' oraz ochotnie przyjmując udzielone przez 
Niego Objawienie»14. Sobór Watykański II, stwierdziwszy najpierw, że każdy człowiek ma 
obowiązek i prawo poszukiwać prawdy w sprawach religijnych, dodaje: «Prawdy zaś 
należy szukać w sposób odpowiadający godności osoby ludzkiej i jej społecznej naturze, 
mianowicie przez wolne dociekania, przez nauczanie i wychowanie, wymianę myśli 
i dialog, przez co jedni drugim przedkładają prawdę, którą znaleźli albo sądzą, że znaleźli, 
aby pomagać sobie nawzajem w jej zgłębianiu»15. Tak czy inaczej, «prawda narzuca się 
sumieniu tylko siłą siebie samej»16. Dlatego uczciwe pobudzanie rozumu i wolności 
człowieka do spotkania z Chrystusem i Jego Ewangelią nie jest bezprawną ingerencją 
w jego sprawy, ale uprawnioną propozycją i przysługą, dzięki której relacje między ludźmi 
mogą stać się bardziej owocne. 

6. Ewangelizacja jest także szansą wzbogacenia się dla tych, do których jest skierowana, 
ale i dla tego, kto ją prowadzi, oraz dla całego Kościoła. Na przykład w procesie 
inkulturacji «sam Kościół powszechny (...) wzbogaca się o formy wyrazu i wartości 
w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego, (...) poznaje i wyraża jeszcze lepiej 
tajemnicę Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do stałej odnowy»17. W istocie 
Kościół, który już od dnia Pięćdziesiątnicy ukazuje powszechność swojej misji, przyjmuje 
w Chrystusie nieprzebrane dziedzictwo ludzkości wszystkich epok i okoliczności 
dziejowych18. Każde spotkanie z konkretnym człowiekiem lub konkretną kulturą ma nie 
tylko istotną wartość antropologiczną, ale może też ujawnić możliwości Ewangelii 
wcześniej słabo uwydatnione, które wzbogacą w konkretny sposób życie chrześcijan 

                                                 
12

 Prawo to zostało uznane i potwierdzone także w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. (aa. 18-19). 
13

 Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio, n. 33: AAS 91 (1999), 31. 
14

 Sobór Watykański II, Konst. dogm. Dei verbum, n. 5. 
15

 Sobór Watykański II, Dekl. Dignitatis humanae, n. 3. 
16

 Tamże, n. 1. 
17

 Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, n. 52: AAS 83 (1991), 300. 
18

 Por. Jan Paweł II, Enc. Slavorum Apostoli (2 czerwca 1985), n. 18: AAS 77 (1985), 800. 
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i Kościoła. Także dzięki tej dynamice «tradycja (...) pochodząca od Apostołów rozwija się 
w Kościele pod opieką Ducha Świętego»19. 

To Duch bowiem, za którego sprawą dokonało się niegdyś wcielenie Jezusa Chrystusa 
w dziewiczym łonie Maryi, ożywia macierzyńskie działanie Kościoła na polu ewangelizacji 
kultur. Chociaż Ewangelia jest niezależna od wszelkich kultur, ma zdolność przenikania ich 
wszystkich, przy czym jednak nie oddaje się na usługi żadnej z nich20. W tym sensie Duch 
Święty jest także sprawcą inkulturacji Ewangelii, jest Tym, który pomyślnie przewodzi 
dialogowi między słowem Bożym, objawionym w Chrystusie, a najgłębszymi pytaniami, 
jakie rodzą się w różnorodności ludzi i kultur. W ten sposób wciąż dokonuje się 
w dziejach, w jedności tej samej i jedynej wiary, wydarzenie Pięćdziesiątnicy, która 
wzbogaca się dzięki wielości języków i kultur. 

7. Działania, przez które człowiek przekazuje innym prawdy i wydarzenia istotne 
z religijnego punktu widzenia, ułatwiając ich przyjęcie, nie tylko są głęboko zgodne 
z naturą ludzkiego procesu dialogu, komunikowania i uczenia się, ale wynikają też z innej 
ważnej rzeczywistości antropologicznej: cechą właściwą człowiekowi jest pragnienie 
dzielenia się z innymi własnymi dobrami. Przyjęcie Dobrej Nowiny przez wiarę 
w naturalny sposób przynagla do takiego dzielenia się. Prawda, która zbawia życie, 
rozpala w sercu tego, kto ją przyjmuje, miłość do bliźniego, ta zaś powoduje, że 
dobrowolnie daje on innym to, co sam darmo otrzymał. 

Chociaż niechrześcijanie mogą się zbawić za sprawą łaski, której Bóg udziela «znanymi 
sobie drogami»21, Kościół nie może ignorować faktu, że w tym świecie brakuje im bardzo 
cennego dobra: nie znają prawdziwego oblicza Boga i przyjaźni z Jezusem Chrystusem, 
Bogiem z nami. Albowiem «nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, 
zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego niż poznać Go 
i mówić innym o przyjaźni z Nim»22. Dla każdego człowieka wielkim dobrem jest 
objawienie mu podstawowych prawd23 o Bogu, o nim samym, o świecie; natomiast życie 
w mroku, bez znajomości prawdy o sprawach ostatecznych, jest złem i często źródłem 
cierpień oraz dramatycznych czasem form zniewolenia. Oto dlaczego św. Paweł nie waha 
się opisać nawrócenia na wiarę chrześcijańską jako wyzwolenia spod «władzy ciemności» 
i wejścia «do królestwa (...) umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie — 
odpuszczenie grzechów» (Kol 1, 13-14). Dlatego pełne opowiedzenie się przy Chrystusie, 
który jest Prawdą, i wstąpienie do Jego Kościoła nie umniejsza wolności człowieka, ale ją 

                                                 
19

 Sobór Watykański II, Konst. dogm. Dei verbum, n. 8. 
20

 Por. Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, nn. 19-20: AAS 69 (1976), 18-19. 
21

 Sobór Watykański II, Dekr. Ad gentes, n. 7; por. Konst. dogm. Lumen gentium, n. 16; Konst. duszp. Gaudium et spes, 

n. 22. 
22

 Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu (24 kwietnia 2005): AAS 97 (2005), 711; 

«L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6/2005, s. 12. 
23

 Por. Sobór Watykański I, Konst. dogm. Dei Filius, n. 2: «Temu to Bożemu Objawieniu należy zapewne przypisać, że 

to, co w rzeczach Boskich jest zasadniczo dostępne dla rozumu ludzkiego, w obecnym położeniu rodzaju ludzkiego 

mogą wszyscy poznać szybko, z całą pewnością i bez domieszki błędu [S. Th. I q. 1, a. 1]» (DH 3005); Breviarium 

fidei, Poznań 1998, s. 23. 
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wywyższa i kieruje ją ku spełnieniu, w miłości bezinteresownej, pełnej troski o dobro 
wszystkich ludzi. Nieocenionym darem jest życie w powszechnej wspólnocie przyjaciół 
Boga, która rodzi się z komunii z życiodajnym ciałem Jego Syna, uzyskanie od Niego 
pewności odpuszczenia grzechów i życie w miłości, która rodzi się z wiary. Tymi darami 
Kościół pragnie dzielić się ze wszystkimi, aby mieli pełnię prawdy i środków zbawienia 
i mogli «uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). 

8. Ewangelizacja zakłada także szczery dialog, który zmierza do zrozumienia racji i uczuć 
innych. Do serca człowieka nie można bowiem dotrzeć inaczej, jak tylko w postawie 
bezinteresowności, miłości i dialogu, tak aby głoszone słowo było nie tylko wypowiadane, 
ale znajdowało też właściwy oddźwięk w sercach słuchaczy. W związku z tym trzeba mieć 
na uwadze oczekiwania i cierpienia, konkretne sytuacje tych, do których się zwracamy. 
Ponadto właśnie przez dialog ludzie dobrej woli łatwiej otwierają swoje serca i szczerze 
mówią o swoich doświadczeniach duchowych i religijnych. Takie wzajemne dzielenie się, 
typowe dla prawdziwej przyjaźni, jest cenną sposobnością do dawania świadectwa 
i głoszenia chrześcijańskiego orędzia. 

Jak do każdej dziedziny ludzkiej działalności, tak i do dialogu o sprawach religijnych może 
zakraść się grzech. Może się czasem zdarzyć, że takiemu dialogowi nie przyświeca jego 
naturalny cel, ale dochodzi w nim do głosu kłamstwo, egoistyczne interesy i arogancja, co 
uwłacza godności i wolności religijnej rozmówców. Dlatego «Kościół surowo zabrania 
zmuszania kogoś do przyjęcia wiary, bądź też doprowadzania lub zwabiania go do niej 
niegodziwymi sposobami, tak jak gorliwie broni też prawa do tego, aby nikt nie był od 
wiary odwodzony niesprawiedliwym prześladowaniem»24. 

Pierwszą pobudką do ewangelizacji jest miłość Chrystusa pragnąca wiecznego zbawienia 
ludzi. Prawdziwi ewangelizatorzy pragną jedynie bezinteresownie obdarowywać innych 
tym, co sami darmo otrzymali: «Od zarania Kościoła uczniowie Chrystusa trudzili się nad 
tym, by nawracać ludzi do wyznawania Chrystusa Pana nie środkami przymusu ani 
sztuczkami niegodnymi Ewangelii, lecz przede wszystkim siłą słowa Bożego»25. Misja 
apostołów i jej kontynuacja w misji starożytnego Kościoła pozostaje fundamentalnym 
wzorcem ewangelizacji dla każdej epoki: misja, z którą często łączyło się męczeństwo, 
czego przykładem jest także historia niedawno zakończonego stulecia. Właśnie 
męczeństwo daje wiarygodność świadkom, którzy nie szukają władzy ani zysku, ale oddają 
życie za Chrystusa. Ukazują oni światu bezbronną moc, pełną miłości do ludzi, jaka zostaje 
dana tym, którzy naśladują Chrystusa aż po całkowity dar z własnego życia. I tak 
chrześcijanie — od samych początków chrześcijaństwa aż po nasze czasy — znosili 
prześladowania z powodu Ewangelii, zgodnie z tym, co zapowiedział Chrystus: «Jeżeli 
Mnie prześladowali, to i was będą prześladować» (J 5, 20). 

III. Pewne implikacje eklezjologiczne 

                                                 
24

 Sobór Watykański II, Dekr. Ad gentes, n. 13. 
25

 Sobór Watykański II, Dekl. Dignitatis humanae, n. 11. 
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9. Już od dnia Pięćdziesiątnicy każdy, kto w pełni przyjmuje wiarę, zostaje włączony we 
wspólnotę wierzących: «Ci więc, którzy przyjęli jego [Piotra] naukę, zostali ochrzczeni. 
I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz» (Dz 2, 41). Od samego początku 
Ewangelia jest głoszona w mocy Ducha Świętego wszystkim ludziom, aby uwierzyli 
i stawali się uczniami Chrystusa i członkami Jego Kościoła. Także w literaturze 
patrystycznej stale obecne jest wezwanie do wypełniania misji powierzonej uczniom przez 
Chrystusa26. Zazwyczaj stosuje ona termin «nawrócenie» w odniesieniu do konieczności 
sprowadzania pogan do Kościoła. Jednakże nawrócenie (metanoia) w prawdziwie 
chrześcijańskim rozumieniu tego słowa oznacza przemianę mentalności i postępowania, 
będącą wyrazem nowego życia w Chrystusie, które głosi wiara: chodzi tu o nieustanne 
doskonalenie myśli i czynów prowadzące do coraz ściślejszego utożsamienia z Chrystusem 
(por. Ga 2, 20), do czego powołani są przede wszystkim ludzie ochrzczeni. Taki jest nade 
wszystko sens wezwania Jezusa: «nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1, 15; por. 
Mt 4, 17). 

Ducha chrześcijańskiego zawsze ożywiało żarliwe pragnienie, by doprowadzić całą 
ludzkość do Chrystusa w Kościele. Włączenie do Kościoła nowych członków nie jest 
bowiem poszerzeniem grona ludzi sprawujących władzę, ale włączeniem się w sieć, jaką 
tworzy przyjaźń z Chrystusem, łączącą niebo i ziemię, kontynenty i różne epoki. Jest 
dostąpieniem daru komunii z Chrystusem, który jest «nowym życiem», pobudzanym przez 
miłość i dążenie do sprawiedliwości. Kościół jest narzędziem — «zalążkiem oraz 
zaczątkiem»27 — królestwa Bożego, a nie polityczną utopią. Już teraz jest obecnością Boga 
w dziejach, a nosi w sobie także prawdziwą przyszłość — tę ostateczną, w której On 
będzie «wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15, 28); obecnością niezbędną, bo tylko Bóg 
może zaprowadzić w świecie prawdziwy pokój i sprawiedliwość. Królestwo Boże nie jest 
— jak twierdzą dziś niektórzy — jakąś bliżej nie określoną rzeczywistością, wyrastającą 
ponad wszelkie religijne doświadczenia i tradycje, ku której winny one zmierzać niczym 
ku powszechnej i jednorodnej wspólnocie wszystkich wierzących w Boga, ale jest nade 
wszystko osobą o obliczu i imieniu Jezusa z Nazaretu, wizerunku Boga niewidzialnego28. 
Dlatego każdy wolny odruch ludzkiego serca popychający ku Bogu i Jego królestwu 
z samej swojej natury może prowadzić tylko do Chrystusa, a tym samym do wstąpienia do 
Jego Kościoła, który jest skutecznym znakiem tego królestwa. Kościół zatem to miejsce 
obecności Boga, a tym samym narzędzie prawdziwej humanizacji człowieka i świata. 
Rozszerzanie się Kościoła w dziejach, stanowiące cel misji, jest służbą na rzecz obecności 

                                                 
26

 Por. na przykład Klemens Aleksandryjski, Protreptyk IX, 87, 3-4 (Sources chrétiennes, 2, 154); Aureliusz Augustyn, 

Sermo 14, D (=352 A), 3 (Nuova Biblioteca Agostiniana, XXXV/1, 269-271). 
27

 Sobór Watykański II, Konst. dogm. Lumen gentium, n. 5. 
28

 Por. na ten temat Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, n. 18: AAS 83 (1991), 265-266: «Jeśli odrywa się Królestwo 

od Jezusa, nie ma już Królestwa Bożego przez Niego objawionego i dochodzi do wypaczenia zarówno sensu 

Królestwa, któremu zagraża przekształcenie się w cel czysto ludzki czy ideologiczny, jak i tożsamości Chrystusa, który 

nie jawi się już jako Pan, któremu wszystko ma być poddane (por. 1 Kor 15, 27)». 
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Boga poprzez Jego królestwo: nie można bowiem «odłączać [Królestwa] (...) od 
Kościoła»29. 

10. Jednakże dzisiaj misyjne przepowiadanie Kościoła jest «zagrożone przez teorie 
relatywistyczne, które usiłują usprawiedliwić pluralizm religijny nie tylko de facto, lecz 
także de iure (czyli jako zasadę)»30. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z sytuacją, 
w której dla wielu wiernych nie jest jasne, co stanowi istotną rację bytu ewangelizacji31. 
Twierdzi się nawet, że przekonanie o tym, iż otrzymało się w darze pełnię Objawienia 
Bożego, kryje w sobie postawę nietolerancji i jest zagrożeniem dla pokoju. 

Kto tak rozumuje, nie wie, że pełnia daru prawdy, który Bóg ofiarowuje człowiekowi, gdy 
mu się objawia, nie narusza wolności stworzonej przez Niego samego jako nieusuwalny 
przymiot ludzkiej natury: wolności, która nie jest obojętnością, ale dążeniem ku dobru. 
Ten szacunek jest wymogiem samej wiary katolickiej i miłości Chrystusa, jest 
konstytutywnym elementem ewangelizacji, a tym samym dobrem, które należy szerzyć 
w sposób nieodłącznie związany z działaniami zmierzającymi do tego, aby człowiek mógł 
poznać i dobrowolnie przyjąć pełnię zbawienia, którą Bóg ofiarowuje mu w Kościele. 

Poszanowanie wolności religijnej32 i jej obrona «nie powinny nas nigdy czynić obojętnymi 
na prawdę i dobro. Sama miłość bowiem skłania uczniów Chrystusa do głoszenia 
wszystkim ludziom zbawiennej prawdy»33. Ta miłość jest cenną pieczęcią Ducha Świętego, 
który jako główny sprawca misji34 nieustannie rozbudza serca, gdy głoszona jest 
Ewangelia, i otwiera je na jej przyjęcie. Ta miłość żyje w sercu Kościoła i z niego rozchodzi 
się na świat — niczym płomień miłości — aż po jego krańce, aż do serca każdego 
człowieka. Całym sercem człowiek oczekuje bowiem spotkania z Jezusem Chrystusem. 

Można zatem zrozumieć, dlaczego wezwanie Chrystusa do ewangelizacji jest naglące, oraz 
że misja powierzona przez Pana apostołom dotyczy wszystkich ochrzczonych. Słowa 
Jezusa: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 

                                                 
29

 Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, n. 18: AAS 83 (1991), 266. Na temat relacji między Kościołem a królestwem 

por. także Kongregacja Nauki Wiary, Dekl. Dominus Iesus (6 sierpnia 2000), nn. 18-19: AAS 92 (2000), 759-761. 
30

 Kongregacja Nauki Wiary, Dekl. Dominus Iesus, n. 4: AAS 92 (2000), 744. 
31

 Por. Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, n. 80: AAS 69 (1976), 73: «Po cóż głosić Ewangelię, jeśli wszyscy 

osiągną zbawienie za prawość serca? Wiadomo poza tym — mówią — że świat i historia są pełne 'nasion słowa'; 

chcieć więc nieść Ewangelię tam, gdzie już ona jest w nasionach, zasianych przez Pana, czyż to nie jest kierowanie się 

błędnym mniemaniem?» 
32

 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do współpracowników z Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2005): AAS 98 (2006), 50; 

«L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 2/2006, s. 19: «(...) jeśli wolność religii postrzegana jest jako wyraz 

niezdolności człowieka do znalezienia prawdy i w rezultacie prowadzi do usankcjonowania relatywizmu, przestaje być 

traktowana jako konieczność społeczna i historyczna, a zostaje wyniesiona w sposób nieuprawniony na płaszczyznę 

metafizyczną i pozbawiona swego rzeczywistego znaczenia, przez co nie może być zaakceptowana przez kogoś, kto 

wierzy, że człowiek jest zdolny do poznania prawdy o Bogu, a ze względu na wewnętrzną godność prawdy to poznanie 

jest dla niego wiążące. Czymś zupełnie innym jest natomiast postrzeganie wolności religii jako konieczności 

wynikającej ze współistnienia ludzi, czy raczej jako naturalnej konsekwencji faktu, że prawda nie może być narzucona 

z zewnątrz, ale że człowiek musi ją przyjąć jedynie dlatego, że jest do niej przekonany». 
33

 Sobór Watykański II, Konst. duszp. Gaudium et spes, n. 28; por. Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, n. 24: 

AAS 69 (1976), 21-22. 
34

 Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, nn. 21-30: AAS 83 (1991), 268-276. 
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i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20), 
są wezwaniem skierowanym do wszystkich w Kościele, do każdego wedle jego powołania. 
W obecnej zaś dobie, gdy tak wielu ludzi żyje na różnego rodzaju «pustyniach», przede 
wszystkim na «pustyni mroku, który kryje Boga, spustoszenia umysłów, które zatraciły 
świadomość godności i drogi człowieka»35, Papież Benedykt XVI przypomniał światu, że 
«Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby 
wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, 
który daje nam życie — pełnię życia»36. To apostolskie zadanie jest powinnością, 
a zarazem niezbywalnym prawem, właściwym wyrazem wolności religijnej, mającym 
także wymiary etyczno-społeczne i etyczno-polityczne37. Niestety, w niektórych częściach 
świata to prawo do dziś nie zostało uznane ustawowo, w innych zaś nie jest respektowane 
w praktyce38. 

11. Kto głosi Ewangelię, ma udział w miłości Chrystusa, który nas umiłował i ofiarował za 
nas samego siebie (por. Ef 5, 2); jest Jego ambasadorem i w imię Chrystusa wzywa: 
pojednajcie się z Bogiem! (por. 2 Kor 5, 20). Ta miłość jest wyrazem wdzięczności, jaką 
przepełnia się ludzkie serce, gdy otwiera się na miłość ofiarowaną przez Jezusa Chrystusa, 
tę Miłość, która «wszechświat obejmuje»39. To z niej bierze się żarliwość, ufność i śmiałość 
(parrhesia), które znamionowały przepowiadanie apostołów (por. Dz 4, 31; 9, 27-28; 26, 
26 itp.), jak zauważył król Agryppa słuchając Pawła: «Niewiele brakuje, a przekonałbyś 
mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina» (Dz 26, 28). 

Ewangelizacji nie prowadzi się jedynie publicznie głosząc Ewangelię czy podejmując 
działania o dużym zasięgu społecznym, ale także poprzez osobiste świadectwo, które 
zawsze jest jej niezwykle skuteczną formą. Albowiem «oprócz ogólnego i publicznego 
głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania i ważne przekazywanie Ewangelii 
prywatne, od osoby do osoby. (...) Nie powinno dojść do tego, by na skutek konieczności 
niesienia Dobrej Nowiny do licznych rzesz ludzi zapomniano o tej formie, która dosięga 
osobistego sumienia człowieka i porusza je przedziwnym słowem, otrzymanym od kogoś 
innego»40. 

W każdym razie należy pamiętać, że w przekazywaniu Ewangelii słowo i świadectwo życia 
idą w parze41; aby blask prawdy mógł promieniować na wszystkich ludzi, nieodzowne jest 
przede wszystkim świadectwo świętości. Jeżeli słowu przeczą czyny, z trudem znajdzie 

                                                 
35

 Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu (24 kwietnia 2005): AAS 97 (2005), 710; 

«L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6/2005, s. 11. 
36

 Tamże. 
37

 Por. Sobór Watykański II, Dekl. Dignitatis humanae, n. 6. 
38

 Istotnie, tam gdzie uznawane jest prawo do wolności religijnej, zazwyczaj uznaje się też, że każdy człowiek ma prawo 

dzielić się z innymi swoimi przekonaniami, w postawie pełnego poszanowania dla sumienia drugiej osoby, także po to, 

aby zachęcić ją do wstąpienia do własnej wspólnoty religijnej; sankcjonują to liczne współczesne systemy prawne 

i powszechna już praktyka sądownicza w tej materii. 
39

 Dante Alighieri, Boska Komedia, Raj, XXXIII, 87. 
40

 Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, n. 46: AAS 69 (1976), 36. 
41

 Por. Sobór Watykański II, Konst. dogm. Lumen gentium, n. 35. 
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ono posłuch. Jednakże nie wystarcza samo świadectwo, ponieważ «nawet najpiękniejsze 
świadectwo przestanie wreszcie kiedyś oddziaływać bez objaśnienia, podbudowania 
i rozwinięcia go przez jasne a niedwuznaczne wieszczenie Pana Jezusa. To właśnie chciał 
wyrazić święty Piotr w słowach: 'bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która 
w was jest' (1 P 3, 15)»42. 

IV. Pewne implikacje ekumeniczne 

12. Od samego początku ruch ekumeniczny był ściśle związany z ewangelizacją. Jedność 
jest bowiem gwarancją wiarygodności misji, i dlatego Sobór Watykański II stwierdza 
z żalem, że skandal podziałów «przynosi szkodę najświętszej sprawie głoszenia 
Ewangelii»43. Sam Jezus w przeddzień śmierci modlił się: «aby wszyscy stanowili jedno, 
(...) by świat uwierzył» (J 17, 21). 

Misja Kościoła ma charakter powszechny i nie jest ograniczona do wybranych regionów 
świata. Jednakże ewangelizacja prowadzona jest na różne sposoby, zależnie od 
różnorodnych sytuacji. W ścisłym sensie mówimy o missio ad gentes — skierowanej do 
tych, którzy nie znają Chrystusa. W szerokim znaczeniu nazywa się «ewangelizacją» 
normalną pracę duszpasterską, oraz mówi się o «nowej ewangelizacji», skierowanej do 
tych, którzy zaniechali praktyk chrześcijańskich44. Ewangelizacja prowadzona jest też 
w krajach, gdzie żyją chrześcijanie niekatolicy, zwłaszcza w krajach o dawnej tradycji 
i kulturze chrześcijańskiej. Tutaj potrzebny jest zarówno prawdziwy szacunek dla ich 
tradycji i ich duchowych bogactw, jak i duch uczciwej współpracy. Trzeba, aby «o ile to 
możliwe, przez wspólne wyznanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa 
i przez współpracę w zakresie tak społecznym i technicznym, jak kulturalnym i religijnym 
katolicy po bratersku współpracowali z braćmi od nich odłączonymi, według norm 
dekretu o ekumenizmie, z wyłączeniem wszelkiego rodzaju zarówno indyferentyzmu 
i synkretyzmu, jak i niezdrowej rywalizacji»45. 

W działalności ekumenicznej można wyodrębnić różne wymiary: przede wszystkim 
słuchanie innych jako podstawowy warunek wszelkiego dialogu; następnie dyskusję 
teologiczną, w której dążenie do zrozumienia różnych wyznań, tradycji i przekonań może 
doprowadzić do odkrycia zgodności niekiedy ukrytej w sprzecznościach. Nie może też 
zabraknąć jeszcze innego istotnego wymiaru działalności ekumenicznej, nierozerwalnie 
związanego z poprzednimi: świadectwa, dotyczącego tych elementów, które nie są 
szczególnymi tradycjami ani subtelnościami teologicznymi, lecz należą do samej Tradycji 
wiary, i ich głoszenia.  

Ekumenizm jednak to nie tylko działania w wymiarze instytucjonalnym, które mają 
«sprawić, aby częściowa komunia istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej 
                                                 
42

 Paweł VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, n. 22: AAS 69 (1976), 20. 
43

 Sobór Watykański II, Dekr. Unitatis redintegratio, n. 1; por. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, nn. 1, 50: AAS 83 

(1991), 249, 297. 
44

 Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, n. 34: AAS 83 (1991), 279-280. 
45

 Sobór Watykański II, Dekr. Ad gentes, n. 15. 
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komunii w prawdzie i miłości»46: jest on także zadaniem każdego wiernego, który 
powinien wywiązywać się z niego przede wszystkim przez modlitwę, pokutę, pogłębianie 
wiedzy i współpracę. Zawsze i wszędzie każdy katolik ma prawo i obowiązek dawać 
świadectwo o swej wierze i głosić ją w całości. Z chrześcijanami niekatolikami winien 
nawiązywać dialog pełen szacunku dla miłości i prawdy: dialog, który będzie wymianą nie 
tylko myśli, ale darów47, aby można było im ofiarować pełnię środków zbawienia48. Ta 
droga prowadzi do coraz głębszego nawrócenia się do Chrystusa. 

W tym kontekście należy zauważyć, że jeśli chrześcijanin niekatolik, powodowany 
nakazem sumienia i przekonany o prawdzie wiary katolickiej, prosi o włączenie go 
w pełną komunię Kościoła katolickiego, należy to uszanować jako dzieło Ducha Świętego 
oraz jako wyraz wolności sumienia i wyznania. W takim przypadku nie można mówić 
o prozelityzmie w negatywnym znaczeniu, jakie przypisuje się temu słowu49. Jak 
jednoznacznie uznaje Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II, «jest rzeczą 
oczywistą, że dzieło przygotowania i pojednania tych osób, które pragną pełnej jedności 
(communio) katolickiej, z zasady różni się od przedsięwzięć ekumenicznych; nie ma tu 
jednak żadnej sprzeczności, gdyż jedno i drugie wywodzi się z przedziwnego Bożego 
zrządzenia»50. Dlatego przedsięwzięcia te nie odbierają prawa do pełni wiary katolickiej 
innym chrześcijanom, którzy dobrowolnie ją przyjmują, ani nie zwalniają z obowiązku jej 
głoszenia. 

W tej perspektywie należy oczywiście wystrzegać się wszelkich nieuprawnionych 
nacisków: «W szerzeniu zaś wiary religijnej i we wprowadzaniu zwyczajów należy zawsze 
powstrzymywać się od wszelkich poczynań, które miałyby posmak przymusu lub nalegań 
nieuczciwych czy mniej stosownych, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi prostszych lub 
potrzebujących»51. Dawanie świadectwa prawdzie nie ma na celu narzucania niczego siłą 
— ani przez stosowanie przymusu, ani przez dwuznaczne metody sprzeczne z Ewangelią. 
Także działalność charytatywna jest bezinteresowna 52. Miłość i świadectwo o prawdzie 
pragną przekonywać przede wszystkim mocą słowa Bożego (por. 1 Kor 2, 3-5; 1 Tes 2, 3-
5)53. Misja chrześcijańska opiera się na mocy Ducha Świętego i samej głoszonej prawdy. 

V. Zakończenie 

                                                 
46

 Jan Paweł II, Enc. Ut unum sint (25 maja 1995), n. 14: AAS 87 (1995), 929. 
47

 Por. tamże, n. 28: AAS 87 (1995), 939. 
48

 Por. Sobór Watykański II, Dekr. Unitatis redintegratio, nn. 3, 5. 
49

 Termin «prozelityzm» zrodził się w środowisku żydowskim, gdzie «prozelitą» nazywano człowieka wywodzącego się 

z «pogan», który stał się członkiem «narodu wybranego». Podobnie też w kręgu chrześcijańskim termin «prozelityzm» 

jest często używany jako synonim działalności misyjnej. W ostatnim czasie nabrał on jednak negatywnej konotacji, 

jest bowiem rozumiany jako podyktowane motywami sprzecznymi z Ewangelią reklamowanie własnej religii przy 

użyciu środków, które nie respektują wolności i godności osoby. W tym znaczeniu termin «prozelityzm» jest 

pojmowany w ruchu ekumenicznym (por. Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady 

Kościołów, Wyzwanie prozelityzmu a powołanie do wspólnego świadectwa [1995]). 
50

 Sobór Watykański II, Dekr. Unitatis redintegratio, n. 4. 
51

 Sobór Watykański II, Dekl. Dignitatis humanae, n. 4. 
52

 Por. Benedykt XVI, Enc. Deus caritas est (25 grudnia 2005), n. 31 c: AAS 98 (2006), 245. 
53

 Por. Sobór Watykański II, Dekl. Dignitatis humanae, n. 11. 
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13. Działalność ewangelizacyjna Kościoła nie może nigdy ustać, nigdy bowiem nie 
zabraknie mu obecności Pana Jezusa w mocy Ducha Świętego, zgodnie z Jego własną 
obietnicą: «Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 
20). Współczesne odmiany relatywizmu i irenizmu w sferze religijnej nie mogą 
usprawiedliwiać rezygnacji z tego trudnego, ale porywającego dzieła, które należy do 
samej natury Kościoła i jest jego «pierwszoplanowym zadaniem»54. «Caritas Christi urget 
nos — miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14): świadczy o tym życie bardzo 
licznych wiernych, którzy w ciągu całych dziejów, powodowani miłością Chrystusa, 
podejmowali różnorakie dzieła i przedsięwzięcia, aby głosić Ewangelię całemu światu i we 
wszystkich środowiskach społecznych. Jest to jakby napomnienie i nieustanne wezwanie 
kierowane do każdego pokolenia chrześcijan, aby ofiarnie wypełniało nakaz Chrystusa. 
Dlatego, jak przypomina Papież Benedykt XVI, «głoszenie Ewangelii i świadczenie o niej 
jest pierwszą posługą, jaką chrześcijanie mogą spełnić wobec każdej osoby i całego 
rodzaju ludzkiego, są oni bowiem powołani do mówienia wszystkim o miłości Bożej, 
objawionej w pełni w jedynym Odkupicielu świata, Jezusie Chrystusie» 55. Miłość 
pochodząca od Boga jednoczy nas z Nim i «przekształca nas w 'my', które przezwycięża 
nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, tak że ostatecznie Bóg jest 'wszystkim we 
wszystkich' (por. 1 Kor 15, 28)» 56. 

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi 
Prefektowi w dniu 6 października 2007 r. zatwierdził niniejszą «Notę doktrynalną», 
przyjętą na Sesji Zwyczajnej Kongregacji, i polecił ją opublikować. 

W Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 3 grudnia 2007 r.,  
w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, patrona misji  

Kard. William Levada, Prefekt,  Abp Angelo Amato (tyt. Sila), Sekretarz57 

 
 

"Notę doktrynalną na temat niektórych aspektów ewangelizacji" ogłosiła dziś 
Kongregacja Nauki Wiary. "Ewangelizacja może postępować na drodze dialogu, 
a nie prozelityzmu" - stwierdza dokument.  

Autorzy dokumentu polemizują z twierdzeniem, że "wszelka próba przekonania innych 
w kwestiach religijnych stanowi ograniczenie wolności" i że nawrócenie na Chrystusa nie 
jest konieczne do zbawienia. Podkreślają, że "ostateczna realizacja powołania osoby 
ludzkiej polega na akceptacji objawienia Bożego w Chrystusie". 

                                                 
54

 Benedykt XVI, Homilia podczas wizyty w bazylice św. Pawła za Murami (25 kwietnia 2005): AAS 97 (2005), 745; 

«L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6/2005, s. 16. 
55

 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników międzynarodowego sympozjum z okazji 40. rocznicy soborowego 

Dekretu Ad gentes (11 marca 2006): AAS 98 (2006), 334; «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 6-7/2006, s. 56. 
56

 Benedykt XVI, Enc. Deus caritas est, n. 18: AAS (2006), 232. 
57www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_ewangelizacja_03122007.html  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_ewangelizacja_03122007.html
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"Nota" wskazuje, że "nie ma miejsca w chrześcijańskiej ewangelizacji" na "przymus bądź 
niestosowne nakłanianie, nie liczące się z godnością i wolnością religijną". Jednocześnie 
Kongregacja Nauki Wiary podtrzymuje znaczenie roli ekumenizmu w misji 
ewangelizacyjnej Kościoła i zaznacza, że "podziały chrześcijan mogą poważnie zaszkodzić 
wiarygodności misji ewangelizacyjnej Kościoła. Jeśli ekumenizm zdoła doprowadzić do 
większej jedności chrześcijan, również ewangelizacja okaże się bardziej skuteczna". 

"Ewangelizacja może postępować na drodze dialogu, a nie prozelityzmu" - stwierdza 
"Nota doktrynalna". Zarazem nie uznaje ona za prozelityzm sytuacji, gdy "chrześcijan 
niekatolik, z przyczyn sumienia i przekonany o prawdzie katolickiej, prosi o wejście 
w pełną jedność z Kościołem katolickim". "Należy uszanować to jako dzieło Ducha 
Świętego i jako wyraz wolności sumienia i religii" - czytamy w dokumencie Kongregacji 
Nauki Wiary. 

Publikujemy streszczenie noty, opublikowane przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. 
W nawiasach kwadratowych podane są numery punktów noty. 

I. Wprowadzenie 

1. "Nota doktrynalna" poświęcona jest głównie wykładowi pojmowania chrześcijańskiej 
misji ewangelizacyjnej przez Kościół katolicki jako głoszenia Ewangelii Jezusa 
Chrystusa; słowo "Ewangelia" jest tłumaczeniem słowa greckiego "evangelion" 
z Nowego Testamentu. "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony" 
(Mk 16, 15-16)". [n.1] 

2. "Nota doktrynalna" cytuje encyklikę papieża Jana Pawła II "Redemptoris missio", 
przypominając, że "każda osobna ma prawo usłyszeć Dobrą Nowinę Boga, który 
objawia się i daje w Chrystusie, by w pełni wypełnić swoje powołanie. Prawu temu 
odpowiada obowiązek ewangelizacji". [n. 2] 

3. Istnieje dziś "rosnący zamęt" dotyczący misyjnego nakazu Kościoła. Niektórzy 
utrzymują, że "wszelka próba przekonania innych w kwestiach religijnych stanowi 
ograniczenie wolności", sugerując, że wystarczy "zachęcić osoby do postępowania 
zgodnie z sumieniem" i "pomagać ludziom być bardziej ludźmi bądź wierniejszymi 
swojej religii, że wystarczy budować wspólnoty zdolne działać na rzecz 
sprawiedliwości, wolności, solidarności", bez stawiania na nawrócenie na Chrystusa i na 
wiarę katolicką. 

Inni twierdzą, że nie należy promować nawrócenia na Chrystusa, albowiem można 
zostać zbawionym bez wyraźnego poznania Chrystusa i bez formalnej przynależności 
do Kościoła. "W obliczu takich zagadnień, Kongregacja Nauki Wiary uznała za niezbędne 
ogłoszenie niniejszej noty". [n. 3] 

II. Niektóre implikacje antropologiczne 
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4. Pewne formy agnostycyzmu i relatywizmu odmawiają człowiekowi zdolności do 
poznania prawdy, podczas gdy ludzka wolność nie może być oderwana od odwołania do 
prawdy. Bóg obdarzył ludzi rozumem i wolą, aby mogli poznać i pokochać to, co jest 
dobre i prawdziwe. Ostateczna realizacja powołania osoby ludzkiej polega na akceptacji 
objawienia Bożego w Chrystusie, jak głosi to Kościół. 

5. Nie można angażować się w poszukiwanie prawdy licząc wyłącznie na własne siły, 
gdyż poszukiwanie to nieuchronnie zakłada pomoc innych oraz ufność w wiedzę 
otrzymaną od innych. Tym samym nauczanie i dialog, poprzez które pobudza się osobę, 
w pełnej wolności, do poznania i miłowania Chrystusa, nie stanowi bezprawnej 
ingerencji w wolność człowieka, "co raczej uzasadnioną ofertę i posługę, która może 
uczynić owocniejszymi relacje między ludźmi". [n. 5] 

6. Po to, ażeby przyjęli je inni, przekazywanie prawdy jest też w harmonii z naturalnym 
pragnieniem człowieka, by dzielić się z innymi swymi dobrami, które dla katolika 
obejmują dar wiary w Jezusa Chrystusa. Członkowie Kościoła oczywiście pragną dzielić 
z innymi wiarę, którą darmo dostali. 

7. Poprzez ewangelizację, kultury w sposób pozytywny wchodzą w kontakt z prawdą 
Ewangelii. Jednocześnie poprzez ewangelizację członkowie Kościoła katolickiego 
otwierają się na przyjęcie darów innych tradycji i kultur, albowiem "wszelkie spotkanie 
z konkretną osobą czy kulturą może ujawnić mniej wyjaśniony do tej pory potencjał 
Ewangelii, który wzbogaci życie konkretnych chrześcijan oraz Kościoła". [n. 6] 

8. Nie ma miejsca w chrześcijańskiej ewangelizacji na wszelkie podejście do dialogu, 
które pociąga przymus bądź niestosowne nakłanianie, nie liczące się z godnością 
i wolnością religijną obu stron dialogu. 

III. Niektóre implikacje eklezjologiczne 

9. "Od Zesłania Ducha Świętego (...) Ewangelia z mocą Ducha, przepowiadana jest 
wszystkim ludziom, aby uwierzyli i stali się uczniami Chrystusa oraz członkami Jego 
Kościoła". "Nawrócenie" jest "przemianą mentalności i działania", wyrazem naszego 
nowego życia w Chrystusie; jest wymiarem chrześcijańskiego życia. 

10. Dla chrześcijańskiej ewangelizacji "przyjęcie nowych członków do Kościoła nie jest 
poszerzeniem grupy władzy, lecz wejściem w sieć przyjaźni z Chrystusem, która łączy 
niebo i ziemię, kontynenty i odmienne epoki". W tym znaczeniu "Kościół jest zatem 
nosicielem obecności Boga i w związku z tym narzędziem prawdziwej humanizacji 
człowieka i świata". [n. 9] 

11. "Nota doktrynalna" cytuje "Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie 
współczesnym" ("Gaudium et Spes") Soboru Watykańskiego II, by stwierdzić, że 
poszanowanie wolności religijnej i jej krzewienie "nie mogą w żadnej mierze uczynić 
nas obojętnymi na wolność i dobro. Owszem, to sama miłość popycha uczniów 
Chrystusa do głoszenia wszystkim ludziom prawdy, która zbawia". [n. 10] Ta misja 
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miłości wypełniania być musi przez głoszenie słowa i świadectwo życia. "Ażeby światło 
prawdy promieniowało na wszystkich ludzi, konieczne jest nade wszystko świadectwo 
świętości. Słowo z trudem zostanie przyjęte, jeśli przeczy mu postępowanie". Oprócz 
tego czytamy w "Nocie", która cytuje adhortację apostolską "Evangelii nuntiandi" 
papieża Pawła VI, że "nawet najpiękniejsze świadectwo okaże się na dłuższą metę 
bezsilne, jeśli nie oświeca go, nie usprawiedliwia (...) i nie wyjaśnia wyraźne 
i jednoznaczne przepowiadanie Pana Jezusa". [n. 11] 

IV. Niektóre implikacje ekumeniczne 

12. Dokument Kongregacji Nauki Wiary podtrzymuje znaczenie roli ekumenizmu 
w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Podziały chrześcijan mogą poważnie zaszkodzić 
wiarygodności misji ewangelizacyjnej Kościoła. Jeśli ekumenizm zdoła doprowadzić do 
większej jedności chrześcijan, również ewangelizacja okaże się bardziej skuteczna. 

13. Kiedy ewangelizacja katolicka odbywa się w kraju, gdzie żyją chrześcijanie 
niekatolicy, katolicy muszą pełnić swoją misję zwracając najwyższą uwagę na 
"autentyczne poszanowanie ich tradycji i ich duchowego bogactwa" oraz na "szczerego 
ducha współpracy". Ewangelizacja może postępować na drodze dialogu, a nie 
prozelityzmu. Z chrześcijanami niekatolikami katolicy winni prowadzić nacechowany 
szacunkiem dialog miłości, dialog, który byłby nie tylko wymianą poglądów, ale także 
wymianą darów, tak aby pełnia środków zbawienia dana była towarzyszom dialogu. 
W ten sposób zachęca się ich do głębszego nawrócenia na Chrystusa. 

"W związku z tym należy podkreślić, że jeśli chrześcijan niekatolik, z przyczyn sumienia 
i przekonany o prawdzie katolickiej, prosi o wejście w pełną jedność z Kościołem 
katolickim, należy uszanować to jako dzieło Ducha Świętego i jako wyraz wolności 
sumienia i religii. W tym przypadku nie ma mowy prozelityzmie w przypisywanym 
temu terminowy ujemnym znaczeniu". [12] 

V. Wnioski 

14. "Nota doktrynalna" przypomina, że nakaz misyjny należy do autentycznej natury 
Kościoła. W związku z tym przytoczony zostaje cytat papieża Benedykta XVI. "Głoszenie 
i świadectwo Ewangelii są pierwszą posługą, jaką chrześcijanie oddać mogą każdej 
osobie i całemu rodzajowi ludzkiemu, powołanym do przekazywania wszystkim miłości 
Boga, która objawiła się w pełni w jedynym Odkupicielu świata, Jezusie Chrystusie". 
Końcowy paragraf zawiera cytat z pierwszej encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est": 
"Miłość, która pochodzi od Boga, łączy nas z Nim i «przemienia nas w My, które 
przerasta nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym, aby na końcu Bóg był 
wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28)". 

KAI (ml (KAI Rzym), pb//mam)58  
 

                                                 
58

 http://info.wiara.pl/doc/171700.Watykan-Dokument-Kongregacji-Nauki-Wiary-o-ewangelizacji  

http://info.wiara.pl/doc/171700.Watykan-Dokument-Kongregacji-Nauki-Wiary-o-ewangelizacji
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RV: W Kościele nie kwestionuje się potrzeby głoszenia Ewangelii, zarówno na ziemiach 
tradycyjnie już chrześcijańskich, jak i w krajach, które jeszcze nie przyjęły Chrystusa. Po co 
więc opracowano ten doktrynalny dokument? 

- W rzeczywistości celem tego dokumentu jest ponowne odkrycie misji oraz uzasadnienie 
pilnej potrzeby ewangelizacji wszystkich narodów. W papieskim nauczaniu kilkakrotnie 
powtarzały się wskazania, że po dwóch tysiącleciach chrześcijaństwa misja "ad gentes" 
znajduje się wciąż u początków. Kościół jest więc wezwany do swego pierwotnego 
zadania: głoszenia całej ludzkości dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Jak mawiał św. 
Paweł: "Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9,16).  

RV: Czy wiążą się z tym jakieś trudności?  

- Chodzi głównie o zamieszanie panujące także w samych instytutach misyjnych. Często 
i opacznie utrzymuje się, jakoby ewangelizacja była ograniczeniem narzucanym wolności 
drugiego. Jakoby wystarczało przedstawienie własnych racji, bez zachęty do nawrócenia 
do Chrystusa i bez chrztu. Konkretnie więc nie zwraca się uwagi na ewangelizację, lecz 
angażuje jedynie w promocję człowieka, czy też w konkretne formy apostolatu na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju i solidarności. Co więcej, utrzymuje się nawet, że nie powinno się 
głosić Chrystusa tym, co Go nie znają, ani ułatwiać przyjmowania do Kościoła poprzez 
chrzest, gdyż zbawienie w tej samej mierze może być dostępne i poza Kościołem, 
w różnych religiach świata, czyli bez głoszenia Chrystusa, bez zachęty do nawrócenia, bez 
chrztu, bez Kościoła.  

RV: Ta sytuacja wydaje się dość poważna. Co ją powoduje?  

- Przyczyny są ideowe. W teorię i praktykę niemałej liczby instytucji weszła idea 
pluralizmu religijnego, nie tylko jako fakt, ale wręcz jako prawo. Konsekwencją jest 
głoszenie relatywizmu religijnego: każda religia prowadziłaby do zbawienia w ten sam 
sposób, co chrześcijaństwo. Stąd osłabienie ducha misyjnego, aż po jego wygaszenie.  

RV: Czy jest to zjawisko nowe, niedawne?  

- Nie całkiem. Już w 1990 r. Jan Paweł II mówił o konieczności głoszenia Chrystusa jako 
zbawiciela całej ludzkości oraz o potrzebie Kościoła, jako powszechnego sakramentu 
zbawienia. W 2000 r. Kongregacja Nauki Wiary wskazała na błędy pluralistycznej teologii 
religii w deklaracji "Dominus Iesus". Potwierdziła ona powszechność chrześcijańskiego 
objawienia, jedyność i powszechność zbawczą w tajemnicy Wcielenia oraz powszechność 
zbawczą Kościoła.  
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RV: Jak obecna "Nota" podchodzi do tych trudności?  

- W trojaki sposób: antropologicznie, eklezjologicznie i ekumenicznie. Z antropologicznego 
punktu widzenia dokument potwierdza trzy rzeczy: wolność każdej osoby ludzkiej w jej 
wyborach religijnych; jej zdolność poszukiwania i wolnego przyjęcia dobra oraz prawdy; 
jej prawo do dzielenia z innymi nie tylko własnych dóbr materialnych, ale i duchowych: 
"właściwe człowiekowi jest pragnienie, by inni mieli udział w jego własnych dobrach" 
(n.7). Pełne przylgnięcie do Chrystusa i jego prawdy nie umniejsza, lecz wywyższa ludzką 
wolność, pociągając ją ku całkowitemu spełnieniu.  

RV: Na jakie aspekty eklezjologiczne zwraca uwagę dokument?  

- Kościół od samego początku był przez Jezusa wezwany do nawrócenia. Ze swej strony 
wzywał narody do zwrócenia się ku Ewangelii, co jest wyrazem nowego życia 
w Chrystusie. Przyjęcie do Kościoła to nie rozszerzanie grupy wpływu, lecz wolne wejście 
w relację przyjaźni z Chrystusem. Chodzi o dar komunii w miłości. Historyczne 
rozszerzanie się Kościoła nie jest niczym innym, jak służbą Bożej obecności w dziejach 
i narzędziem prawdziwej humanizacji człowieka i świata. Kto głosi Ewangelię staje się 
ambasadorem Chrystusa, Jego prawdy i zbawienia.  

RV: A jeśli chodzi o ekumeniczny wymiar dokumentu?  

- "Nota" wyjaśnia pewną dwuznaczność. W rejonach o większości katolickiej panuje wielka 
wolność wyznania i działalności dla niekatolików. Często jednak nie ma odpowiedniej 
wzajemności, w tym znaczeniu, że posługa kapłanów czy biskupów, niesiona katolikom na 
terytoriach w większości niekatolickich, uważana jest za prozelityzm. "Nota" potwierdza 
pilną potrzebę poszanowania wolności religijnej każdej osoby ludzkiej, także gdy ktoś chce 
wstąpić do Kościoła katolickiego: "Jeśli chrześcijanin, który nie jest katolikiem, 
przekonany w sumieniu do prawdy katolickiej, prosi o przyjęcie do pełnej komunii 
z Kościołem katolickim, to winno być to uszanowane jako dzieło Ducha Świętego i jako 
wyraz wolności sumienia i religii" (nr 12). Nie chodzi tu więc o prozelityzm, ale 
o respektowanie godności człowieka oraz uszanowanie jego wyborów religijnych. Niczego 
nie narzuca się siłą, lecz proponuje na zasadzie całkowitej bezinteresowności dzielenia 
daru.  

 

Działalność misyjna Kościoła katolickiego nie ma nic wspólnego z prozelityzmem, lecz 
wynika z natury Kościoła. Próba przekonania innych w kwestiach religijnych nie stanowi 
ograniczenia niczyjej wolności, lecz poprzez nauczanie i dialog, w pełnej wolności, 
pobudza do poznania i miłowania Chrystusa. To jedne z najważniejszych tez zawartych 
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w "Nocie doktrynalnej na temat niektórych aspektów ewangelizacji" ogłoszonej wczoraj 
w Watykanie.  

Ogłoszona przez Kongregację Nauki Wiary "Nota doktrynalna na temat niektórych 
aspektów ewangelizacji" poświęcona jest problemowi właściwego pojmowania misji 
ewangelizacyjnej prowadzonej przez Kościół katolicki. Nietrudno jednak dostrzec, iż 
stanowi ona pewnego rodzaju odpowiedź na zarzuty wysuwane pod adresem Kościoła 
katolickiego przede wszystkim przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną, choć nie tylko. Nota 
stwierdza jasno, że "ewangelizacja może postępować na drodze dialogu, a nie 
prozelityzmu", a co za tym idzie - manipulacji, zastraszania czy zewnętrznego przymusu 
"nieliczącego się z godnością i wolnością religijną". Jednocześnie zwraca uwagę, że 
sytuacja, gdy "chrześcijanin niekatolik, z przyczyn sumienia i przekonany o prawdzie 
katolickiej, prosi o wejście w pełną jedność z Kościołem katolickim", należy to uszanować 
nie tylko jako efekt działania Ducha Świętego, lecz również ze względu na "wolność 
sumienia i religii".  

- Notę watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary trzeba osadzić w szerszym kontekście 
posoborowej odnowy Kościoła, której składnikiem stało się także otwarcie na inne religie, 
a więc dialog międzyreligijny, a także na inne wyznania chrześcijańskie, czyli ekumenizm - 
stwierdził w wypowiedzi dla "Naszego Dziennika" ks. prof. Waldemar Chrostowski. – 
W kontekście tego otwarcia bardzo ważne stało się określenie, na czym w sytuacji 
ekumenizmu i dialogu polega rola i posłannictwo Kościoła katolickiego, jakie są jego 
zadania w świecie. Istnieje bardzo wyraźna i zawsze pilna potrzeba świadczenia o swojej 
chrześcijańskiej, katolickiej tożsamości - podkreślił ks. prof. Chrostowski. 

Już na samym początku watykańska nota odwołuje się do nakazu Chrystusa 
skierowanego do Apostołów: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu" (Mk 16, 15). Dokument przypomina prawdę, że głoszenie Dobrej Nowiny 
o Chrystusie jest pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła. Cytując z kolei encyklikę 
Papieża Jana Pawła II "Redemptoris missio", przypomina, że "każda osoba ma prawo 
usłyszeć Dobrą Nowinę Boga, który objawia się i daje w Chrystusie, by w pełni wypełnić 
swoje powołanie. Prawu temu odpowiada obowiązek ewangelizacji". Stąd też twierdzenie, 
iż "wszelka próba przekonania innych w kwestiach religijnych stanowi ograniczenie 
wolności", Nota uznaje za nieuprawnione.  

W watykańskiej "Nocie doktrynalnej na temat niektórych aspektów ewangelizacji" 
czytamy, że nauczanie i dialog, poprzez które pobudza się osobę, w pełnej wolności, do 
poznania i miłowania Chrystusa, nie stanowi bezprawnej ingerencji w wolność człowieka. 
Wręcz przeciwnie - jest to "raczej uzasadniona oferta i posługa, która może uczynić 
owocniejszymi relacje między ludźmi". Dokument odnosi się również do twierdzeń, 
według których nie należy promować chrześcijańskiego nawrócenia, albowiem można 
zostać zbawionym bez wyraźnego poznania Chrystusa i bez formalnej przynależności do 
Kościoła. Również takie twierdzenie uznane jest za bezzasadne. Nota wyraźnie podkreśla, 
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że skoro Kościół naucza, iż "ostateczna realizacja powołania osoby ludzkiej polega na 
akceptacji objawienia Bożego w Chrystusie", to głoszenie Chrystusa jest obowiązkiem 
katolików, który powinien być realizowany nie tylko w stosunku do ludzi innych wyznań, 
ale również innej wiary. Wynika on również z faktu, że naturalnym pragnieniem człowieka 
jest, by dzielić się z innymi swymi dobrami, które dla katolika obejmują również dar wiary 
w Jezusa Chrystusa.  

Watykańska Nota podkreśla, że dla chrześcijańskiej ewangelizacji "przyjęcie nowych 
członków do Kościoła nie jest poszerzeniem grupy władzy, lecz wejściem w sieć przyjaźni 
z Chrystusem, która łączy niebo i ziemię, kontynenty i odmienne epoki". Zwraca 
jednocześnie uwagę, że kiedy ewangelizacja katolicka odbywa się w kraju, gdzie żyją 
chrześcijanie niekatolicy, katolicy muszą pełnić swoją misję, zwracając najwyższą uwagę 
na "autentyczne poszanowanie ich tradycji i ich duchowego bogactwa" oraz na "szczerego 
ducha współpracy".  

Sebastian Karczewski60 
 

Notę watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary trzeba osadzić w szerszym kontekście 
posoborowej odnowy Kościoła, której składnikiem stało się także otwarcie na inne religie, 
a więc dialog międzyreligijny, a także na inne wyznania chrześcijańskie, czyli ekumenizm. 
W kontekście tego otwarcia bardzo ważne stało się określenie, na czym w sytuacji 
ekumenizmu i dialogu polega rola i posłannictwo Kościoła katolickiego, jakie są jego 
zadania w świecie. Istnieje bardzo wyraźna i zawsze pilna potrzeba dialogu i ekumenizmu, 
ale istnieje również bardzo wyraźna potrzeba świadczenia o swojej chrześcijańskiej, 
katolickiej tożsamości. Właśnie w tym duchu została też wydana w 2001 roku deklaracja 
"Dominus Iesus" o jedyności i powszechności dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, którą 
podpisał ks. kard. Józef Ratzinger, obecnie Papież Benedykt XVI. Przypominała ona, że 
w świecie, w którym istnieje dialog i ekumenizm, tym pilniejsza staje się świadomość, kim 
jest Jezus Chrystus i jaka jest Jego zbawcza rola. 

W obecnie wydanej Nocie uwaga została przeniesiona na aspekty praktyczne. 
Ewangelizacja była w ostatnim okresie często pojmowana jako postawa nastawiona 
przede wszystkim na doraźną skuteczność, np. w dziedzinie zaprowadzania 
sprawiedliwości społecznej, pokoju i innych kwestiach, które mają zazwyczaj charakter 
czysto społeczny. Czasami odnosiło się wrażenie, że ta aktywność wręcz ociera się 
o perspektywy polityczne i bywa wykorzystywana dla ich potrzeb. Zatem Nota 
przypomina z całą mocą, że ewangelizacja jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa 
Chrystusa. U jej podstaw stoi prawda o Bogu, mesjańskiej i Boskiej godności Jezusa, oraz 
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o wynikającej z dzieła stworzenia i wcielenia Syna Bożego godności każdego człowieka. 
Wszystkie praktyczne poczynania powinny opierać się właśnie na tym gruncie. Stąd tak 
mocne podkreślenie w Nocie konieczności akceptacji objawienia Bożego zawartego na 
kartach Pisma Świętego i dochodzącego do głosu w tradycji Kościoła. 

Podkreśla się też, że w spotkaniu z innymi religiami i innymi wyznaniami powinien 
dominować nie przymus, ale wzgląd na godność i wolność osoby ludzkiej. To również jest 
bardzo ważne. Dlatego że Kościołowi katolickiemu wtedy, gdy jest skuteczny w dziele 
ewangelizacji, zarzuca się prozelityzm, a gdy tej skuteczności brakuje, zarzuca się 
wyjałowienie i lenistwo. Watykański dokument podkreśla, że jeżeli udaje się pozyskać 
kogokolwiek dla wiary w Jezusa Chrystusa z uszanowaniem jego godności i wolności, to 
jest dla Kościoła katolickiego powód do dumy i jest to dzieło Ducha Świętego, a nie tylko 
przedsięwzięcie czysto ludzkie, które można interpretować w kategoriach społecznych czy 
politycznych.  

Odnosi się wrażenie, że sporo uwagi poświęcone jest relacjom między Kościołem 
katolickim a prawosławnym. W pewnym sensie jest to spuścizna pontyfikatu Jana Pawła 
II, który wyraźnie zwrócił się na Wschód, zwłaszcza na tereny byłego Związku 
Radzieckiego, gdzie Kościół katolicki odbudowuje i buduje swoje struktury i nie czyni tego 
wbrew komukolwiek, lecz jako świadectwo i przejaw jego świadomości i misji 
ewangelizacyjnej.  

not. MMP61 

 

 

Przemówienie, jakie kard. Joseph Ratzinger, wygłosił do katechetów i nauczycieli religii,   obchodzących 
w  dniach 9-10 grudnia 2000 r. swój Jubileusz w Rzymie. 

 

Ludzkie życie nie spełnia się samoistnie. Nasze życie to sprawa otwarta, 
niedokończony projekt, który trzeba dopiero uzupełnić i urzeczywistnić. Podstawowe 
pytanie każdego człowieka brzmi: jak tego dokonać jak stać się człowiekiem? Jak 
nauczyć się sztuki życia? Jaka droga prowadzi do szczęścia? 

Ewangelizować znaczy wskazywać tę drogę uczyć sztuki życia. Na początku 
działalności publicznej Jezus mówi: Przyszedłem, aby głosić Ewangelię ubogim (por. Łk 4, 
18). To znaczy: mam odpowiedź na wasze najważniejsze pytanie; wskazuję wam drogę 
życia, drogę szczęścia, więcej ja sam jestem tą drogą. Najgłębszym ubóstwem jest 
nieumiejętność doznawania radości, znużenie życiem, postrzeganym jako 
bezsensowne i wewnętrznie sprzeczne. Ten rodzaj ubóstwa występuje dziś 
powszechnie w bardzo różnych postaciach zarówno w społeczeństwach materialnie 
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zamożnych, jak i w krajach ubogich. Nieumiejętność doznawania radości jest 
skutkiem i zarazem źródłem nieumiejętności kochania, rodzi też zawiść, chciwość 
i wszelkie wady, które sieją zniszczenie w życiu jednostek i w świecie. Dlatego 
potrzebujemy nowej ewangelizacji: jeżeli sztuka życia pozostaje nie znana, wszystko 
inne zawodzi. Ta sztuka nie jest jednak przedmiotem badań nauki: może ją przekazać 
tylko ten, kto ma życie, kto jest uosobioną Ewangelią. 

 

I. Struktura i metoda nowej ewangelizacji 

1. Struktura 

Zanim zaczniemy mówić o zasadniczych treściach nowej ewangelizacji, chciałbym 
powiedzieć kilka słów o jej strukturze i właściwej metodzie. Kościół zawsze ewangelizuje 
i nigdy nie przerwał ewangelizacji. Każdego dnia sprawuje misterium eucharystyczne, 
udziela sakramentów, głosi słowo życia, czyli słowo Boże, podejmuje dzieła 
sprawiedliwości i miłosierdzia. Ta ewangelizacja przynosi owoce: daje światło i radość, 
wskazuje drogę życia wielu ludziom; wielu żyje choć często o tym nie wie dzięki światłu 
i ciepłu, jakie promieniują z tej nieustannej ewangelizacji. Mimo to jesteśmy świadkami 
postępującego procesu dechrystianizacji i zaniku istotnych wartości ogólnoludzkich, co 
budzi niepokój. Mimo ciągłej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół wielka cześć 
współczesnej ludzkości nie znajduje w niej Ewangelii, to znaczy przekonującej odpowiedzi 
na pytanie: jak żyć? 

Dlatego poszukujemy poza tą ewangelizacją permanentną, która nigdy nie została 
i nie może zostać przerwana  nowej ewangelizacji, zdolnej dotrzeć do świata, nie objętego 
ewangelizacją klasyczną. Wszyscy potrzebują Ewangelii; Ewangelia jest przeznaczona dla 
wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi, mamy zatem obowiązek szukać 
nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich. 

Tu jednak kryje się także pewna pokusa, pokusa niecierpliwości, pokusa dążenia do 
natychmiastowego, wielkiego sukcesu, pokusa wyścigu do wielkich liczb. To wszakże nie 
jest metoda Boża. Do Królestwa Bożego, a więc także do ewangelizacji, która jest 
narzędziem i nośnikiem Królestwa Bożego, odnosi się przypowieść o ziarnku gorczycy 
(por. Mk 4, 31-32). Królestwo Boże rozpoczyna się wciąż na nowo od tego znaku. Nowa 
ewangelizacja nie może być próbą natychmiastowego przyciągnięcia za pomocą nowych, 
bardziej wyrafinowanych metod wielkich mas ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Nie, 
nie na tym polega obietnica nowej ewangelizacji. Podjąć nową ewangelizację znaczy: nie 
zadowalać się tym, że z ziarnka gorczycy wyrosło wielkie drzewo Kościoła powszechnego, 
nie sądzić, że to wystarczy, jeśli w jego listowiu mogą się zagnieździć najróżniejsze ptaki, 
ale zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą od skromnego ziarenka, 
pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma się ono rozwinąć (por. Mk 4, 26-29). Wielkie 
sprawy zawsze zaczynają się od małego ziarenka, a masowe ruchy są zawsze nietrwałe. 
W swojej wizji ewolucji Teilhard de Chardin mówi o bieli początków (/le blanc des 
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origines/): początek nowych gatunków jest niedostrzegalny i nie może zostać odkryty 
drogą naukową. Źródła są ukryte i zbyt małe. Inaczej mówiąc: wielkie sprawy mają 
skromne początki. Zostawmy na boku kwestię, czy i w jakiej mierze Teilhard ma rację w 
swoich teoriach ewolucjonistycznych; zasada niedostrzegalnych początków ukazuje nam 
prawdę obecną w Bożym działaniu w dziejach: Wybrałem cię nie dlatego, żeś jest wielki, 
przeciwnie  jesteś najmniejszym z ludów; wybrałem cię, bo cię miłuję - mówi Bóg do Izraela 
w Starym Testamencie, wyrażając w ten sposób podstawowy paradoks dziejów zbawienia. 
To prawda, Bóg nie przywiązuje wagi do wielkich liczb, zewnętrzna potęga nie jest 
znakiem Jego obecności. Wiele Jezusowych przypowieści wskazuje na taką właśnie logikę 
Bożego działania, odpowiadając w ten sposób na obawy uczniów, którzy oczekiwali od 
Mesjasza zupełnie innych sukcesów i znaków sukcesów w rodzaju tych, jakie proponował 
Chrystusowi Szatan: dam Ci to wszystko, wszystkie królestwa świata (por. Mt 4, 9). Co 
prawda, Paweł pod koniec swego życia był przekonany, że zaniósł Ewangelię aż po krańce 
ziemi, ale chrześcijanie tworzyli wówczas małe wspólnoty rozproszone po świecie i wedle 
doczesnych kryteriów byli pozbawieni znaczenia. W rzeczywistości jednak byli odrobiną 
zaczynu, który od wewnątrz przenika ciasto, i nosili w sobie przyszłość świata (por. Mt 13, 
33). Stare przysłowie powiada: Sukces nie jest imieniem Bożym. Nowa ewangelizacja 
musi wpisać się w tę tajemnicę ziarnka gorczycy i nie powinna zabiegać, aby natychmiast 
wyrosło z niego wielkie drzewo. Żyjemy albo osłonięci wielkim drzewem, które już 
wyrosło, albo w niecierpliwym oczekiwaniu, żeby wyrosło drzewo jeszcze większe, jeszcze 
bardziej żywotne a powinniśmy przyjąć tajemnicę, że Kościół jest zarazem wielkim 
drzewem i małym ziarenkiem. W dziejach zbawienia zawsze trwa jednocześnie Wielki 
Piątek i Niedziela Wielkanocna.  

2. Metoda 

Z tej struktury nowej ewangelizacji wynika też właściwa metoda działania. Musimy 
przecież rozumnie stosować nowoczesne metody, żeby nas słyszano, albo lepiej ,aby głos 
Boży był słyszalny i zrozumiały. Nie chcemy, aby słuchano nas dla nas samych, nie 
próbujemy powiększać władzy i zasięgu naszych instytucji, ale pragniemy służyć dobru 
człowieka i ludzkości tworząc przestrzeń dla Tego, który jest życiem. To wyrzeczenie się 
własnego ja i ofiarowanie go Chrystusowi za zbawienie ludzi jest podstawowym 
warunkiem prawdziwej służby Ewangelii. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie 
przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli 
(J 5, 43). Znakiem wyróżniającym Antychrysta jest to, że przemawia we własnym imieniu. 
Znakiem Syna jest Jego jedność z Ojcem. Syn wprowadza nas w komunię trynitarną, w krąg 
odwiecznej miłości, w którym osoby to czyste relacje, czyste akty dawania i przyjmowania 
siebie nawzajem. Wymiar trynitarny, dostrzegalny w Synu, który nie przemawia we 
własnym imieniu, wskazuje właściwą formę życia prawdziwego ewangelizatora. Można 
wręcz powiedzieć, że ewangelizacja to nie tylko pewna forma mówienia, ale pewna forma 
życia: ewangelizować znaczy żyć słuchając głosu Ojca i stając się Jego głosem. Nie będzie 
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy mówi Chrystus o Duchu Świętym 
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(J 16, 13). Ta chrystologiczna i pneumatologiczna forma ewangelizacji jest zarazem formą 
eklezjologiczną: Chrystus i Duch budują Kościół, udzielają się w Kościele. Głoszenie 
Chrystusa, głoszenie Królestwa Bożego wymaga słuchania Jego głosu w głosie Kościoła. 
Nie przemawiać we własnym imieniu znaczy: przemawiać na mocy misji Kościoła. 

Z tej zasady wyrzeczenia się siebie wynikają bardzo praktyczne konsekwencje. 
Należy poznawać wszystkie racjonalne i moralnie dopuszczalne metody wykorzystanie 
istniejących możliwości przekazu jest obowiązkiem. Jednakże słowa i cała sztuka przekazu 
nie mogą przebić się do tych głębi człowieka, do których musi dotrzeć Ewangelia. Kilka lat 
temu czytałem biografie wybitnego kapłana naszej epoki ks. Didimo, proboszcza z Bassano 
del Grappa. W jego notatkach można znaleźć słowa bezcenne, owoc życia poświeconego 
modlitwie i rozmyślaniu. Na nasz temat ks. Didimo mówi na przykład: Jezus nauczał 
w dzień, a modlił się w nocy. Przez tg krótką uwagę chciał powiedzieć: Jezus musiał 
zdobywać uczniów w imieniu Boga. To samo dotyczy nas. Nie mamy zdobywać ludzi dla 
siebie. Mamy ich zdobywać dla Boga w imieniu Boga. Wszystkie metody są jałowe, jeśli nie 
mają fundamentu w modlitwie. Przepowiadane słowo musi zawsze wypływać 
z głębokiego życia modlitewnego. 

Idźmy krok dalej. Jezus nauczał w dzień, a w nocy się modlił, ale to jeszcze nie 
wszystko. Całe Jego życie było, jak to bardzo pięknie pokazuje Ewangelia św. Łukasza, 
wędrówką ku krzyżowi, drogą do Jerozolimy. Jezus nie odkupił świata pięknymi słowami, 
ale swoim cierpieniem i śmiercią. Jego męka jest niewyczerpanym źródłem życia dla 
świata; męka nadaje moc Jego słowom. 

Sam Chrystus, rozszerzając i rozbudowując przypowieść o ziarnku gorczycy, 
sformułował te zasadę płodności w przypowieści o ziarnie zboża, które wpadłszy w ziemie 
obumiera (J 12, 24). Także ta zasada pozostaje w mocy aż do końca świata i wraz 
z tajemnicą ziarnka gorczycy ma fundamentalne znaczenie dla nowej ewangelizacji. 
Dowodzą tego całe dzieje. Można by to łatwo wykazać w historii chrześcijaństwa. 
Chciałbym tutaj przypomnieć jedynie początki ewangelizacji prowadzonej przez św. 
Pawła. Powodzenie jego misji nie było owocem jego sztuki retorycznej ani duszpasterskiej 
roztropności; jej owocność związana była z cierpieniem, z udziałem w męce Chrystusa 
(por. 1 Kor 2, 1-5; 2 Kor 5, 7; 11, 10 nn.; 11, 30; Ga 4, 12-14). Żaden znak nie będzie mu 
dany, prócz znaku proroka Jonasza, powiedział Chrystus. Znakiem Jonasza jest Chrystus 
ukrzyżowany , to świadkowie bowiem dopełniają niedostatki udręk Chrystusa (Koi 1, 24). 
We wszystkich okresach dziejów wciąż na nowo sprawdzały się słowa Tertuliana: krew 
męczenników jest zasiewem. 

Bardzo pięknie wyraża te samą myśl św. Augustyn, wyjaśniając 21. rozdział 
Ewangelii Janowej, gdzie zapowiedź męczeństwa Piotra i nakaz pasienia owiec, to znaczy 
ustanowienie prymatu Piotrowego, są ze sobą ściśle powiązane. Św. Augustyn tak 
komentuje werset 16. z tego rozdziału: Paś owce moje - znaczy :cierp za moje owce 
(/Sermo Guelf/. 32, PLS 2, 640). Matka nie może dać życia dziecku bez cierpienia. Każdy 



 26 

poród wiąże się z cierpieniem, jest cierpieniem, a stawanie się chrześcijaninem jest 
porodem. Powiedzmy to raz jeszcze słowami Chrystusa: do Królestwa Bożego trzeba się 
wdzierać gwałtem (Mt 11, 12; Łk 16, 16), a Boży gwałt to cierpienie, to krzyż. Nie możemy 
dać życia innym, nie oddając własnego. Wspomniany wyżej proces wyrzeczenia się siebie 
jest konkretną formą (wyrażającą się na wiele różnych sposobów) oddania własnego 
życia. Przypomnijmy sobie słowa Zbawiciela: kto straci swe życie z powodu Mnie 
i Ewangelii, zachowa je (Mk 8, 35). 

 

II. Zasadnicze treści nowej ewangelizacji 

1. Nawrócenie 

Gdy chodzi o treść nowej ewangelizacji, należy przede wszystkim pamiętać 
onierozerwalnej więzi między Starym a Nowym Testamentem. Zasadnicza treść Starego 
Testamentu wyrażona jest zwięźle w orędziu Jana Chrzciciela: Nawracajcie się! Nie ma 
dostępu do Jezusa bez Chrzciciela; nie można dotrzeć do Jezusa, jeśli się nie odpowie na 
wezwanie Jego Poprzednika. Co więcej, sam Jezus zawarł orędzie Jana w syntezie 
własnego przepowiadania: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15). Greckie 
słowo odpowiadające naszemu nawrócić się znaczy: przemyśleć, poddać rewizji życie 
indywidualne i społeczne; pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem; 
w osądach nie kierować się już rozpowszechnionymi opiniami. Nawrócić się znaczy zatem: 
nie żyć tak jak wszyscy, nie postępować tak jak wszyscy, nie usprawiedliwiać własnych 
dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni postępują tak samo; zacząć patrzeć 
na własne życie oczyma Boga; a zatem szukać dobra, nawet jeśli jest to niewygodne; nie 
opierać się na osądzie wielu, na osądzie ludzkim, ale na osądzie Bożym. Innymi słowy: 
szukać nowego stylu życia, nowego życia. To wszystko nie ma oznaczać moralizmu. 
Sprowadzając chrześcijaństwo do moralności, tracimy z oczu istotę orędzia Chrystusa, to 
znaczy dar nowej przyjaźni, dar komunii z Jezusem, a tym samym zBogiem. Kto nawraca 
się ku Chrystusowi, nie zamierza tworzyć sobie własnej autarchii moralnej, nie próbuje 
stawać się dobrym o własnych siłach. Nawrócenie (/metanoia/) znaczy coś dokładnie 
przeciwnego: uwolnić się od samowystarczalności, dostrzec i pogodzić się z tym, że 
potrzebujemy innych i Innego, Jego przebaczenia i przyjaźni. Życie nie nawrócone to 
samousprawiedliwianie się (nie jestem gorszy niż inni); nawrócenie to pokorne 
zawierzenie się miłości Innego, która staje się miarą i kryterium mojego własnego życia. 

Musimy tu wziąć pod uwagę także aspekt społeczny nawrócenia. To prawda, że 
nawrócenie jest przede wszystkim aktem w najwyższej mierze osobowym, jest 
personalizacją. Oto wyrzekam się formuły: żyć jak inni (nie czuję się już usprawiedliwiony 
tym, że wszyscy postępują tak samo jak ja), ale znajduję przed obliczem Boga moje własne 
ja, moją osobistą odpowiedzialność. Jednakże prawdziwa personalizacją jest też zawsze 
nową i głębszą socjalizacją. Ja znów otwiera się na całą głębię ty i w ten sposób powstaje 
nowe My. Jeśli styl życia rozpowszechniony dzisiaj w świecie rodzi niebezpieczeństwo 
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depersonalizacji, czyli życia nie własnym życiem, ale życiem innych, nawrócenie powinno 
prowadzić do powstania nowego My, to znaczy do wejścia na wspólną drogę z Bogiem. 
Wzywając do nawrócenia musimy także umożliwiać nawróconym wejście do wspólnoty 
życia, do wspólnej przestrzeni nowego stylu życia. Nie można ewangelizować tylko 
słowami; Ewangelia tworzy życie, tworzy wspólnotę idącą razem; nawrócenie czysto 
indywidualne nie ma solidnego oparcia. 

2. Królestwo Boże 

W wezwaniu do nawrócenia kryje się  jako jego podstawowy warunek 
przepowiadanie Boga żywego. Teocentryzm stanowi fundamentalny aspekt orędzia 
Jezusa, a zatem winien też być sercem nowej ewangelizacji. W orędziu Jezusa słowo 
kluczowe brzmi: Królestwo Boże. Jednakże Królestwo Boże nie jest rzeczą, strukturą 
społeczną lub polityczną ani utopią. Królestwo Boże znaczy: Bóg istnieje. Bóg żyje. Bóg jest 
obecny i działa w świecie, w naszym i w moim życiu. Bóg nie jest odległą pierwszą 
przyczyną, nie jest wielkim architektem deistów, który puścił w ruch machinę świata, 
a teraz stoi rzekomo na uboczu. Przeciwnie  Bóg jest rzeczywistością najbardziej obecną 
i decydującą w każdym akcie mojego życia, w każdym momencie dziejów. Teolog J. B. Metz, 
opuszczając swoją katedrę na uniwersytecie w Miinster, w wykładzie pożegnalnym 
powiedział słowa, których nikt nie spodziewał się usłyszeć z jego ust. W przeszłości Metz 
uczył nas antropocentryzmu  prawdziwym dokonaniem chrześcijaństwa miał być według 
niego przełom antropologiczny, sekularyzacja, odkrycie świeckości świata. Później uczył 
nas teologii politycznej  głosił polityczny charakter wiary; później jeszcze mówił 
o niebezpiecznej pamięci i wreszcie o teologii narracyjnej. Przeszedłszy całą tę długą 
i trudną drogę, dzisiaj mówi nam: prawdziwym problemem naszej epoki jest kryzys Boga, 
nieobecność Boga zamaskowana pustą religijnością. Teologia musi na powrót stać się 
teologią, rozmową o Bogu i z Bogiem. Metz ma rację: dla człowieka prawdziwym /unum 
necessarium/ jest Bóg. Wszystko zmienia się w zależności od tego, czy Bóg istnieje, czy nie 
istnieje. Niestety, także my chrześcijanie żyjemy często tak, jak gdyby Bóg nie istniał (/si 
Deus non daretur/). Żyjemy zgodnie z hasłem: Boga nie ma, a jeśli jest, to nie ma 
znaczenia. Dlatego ewangelizacja musi mówić przede wszystkim o Bogu, musi głosić 
jedynego prawdziwego Boga: Stwórcę, Uświęciciela, Sędziego (por. Katechizm Kościoła 
Katolickiego). 

Także tutaj trzeba mieć na uwadze aspekt praktyczny. Nie można samymi słowami 
doprowadzić człowieka do poznania Boga. Nie możemy poznać człowieka, jeśli mamy 
o nim tylko wiadomości z drugiej ręki. Głosić Boga znaczy wprowadzać człowieka 
w relację z Bogiem: znaczy uczyć modlitwy. Modlitwa to wiara w działaniu. Tylko dzięki 
doświadczeniu życia z Bogiem oczywiste staje się Jego istnienie. Dlatego tak ważne są 
szkoły modlitwy, wspólnoty modlitwy. Modlitwa osobista (we własnej izdebce, 
w samotności przed obliczem Boga), wspólna modlitwa paraliturgiczna (pobożność 
ludowa) oraz modlitwa liturgiczna wzajemnie się uzupełniają. Tak, liturgia jest przede 
wszystkim modlitwą: jej specyfika polega na tym, że jej najważniejszym podmiotem nie 
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jesteśmy my (jak w modlitwie osobistej i w pobożności ludowej), ale sam Bóg, liturgia to 
/actio divina/. Bóg działa, a my odpowiadamy na Boże działanie. 

Rozmowa o Bogu musi zawsze iść w parze z rozmową z Bogiem. Głoszenie Boga to 
prowadzenie do komunii z Bogiem w braterskiej wspólnocie, ustanowionej i ożywianej 
przez Chrystusa. Dlatego liturgia (sakramenty) to nie jest temat uboczny, towarzyszący 
przepowiadaniu żywego Boga, ale konkretne urzeczywistnienie naszej relacji z Bogiem. 
Niech mi będzie wolno podzielić się w tym kontekście ogólną refleksją na temat liturgii. 
Nasz sposób sprawowania liturgii jest często zbyt racjonalistyczny. Liturgia staje się 
nauczaniem, które chce przede wszystkim być zrozumiałe. Konsekwencją tego jest 
nierzadko banalizacja misterium, nadmiar naszych słów, powtarzanie utartych zwrotów, 
które wydają się łatwiej dostępne i lepiej odbierane przez ludzi. Jest to jednak błąd nie 
tylko teologiczny, ale także psychologiczny i duszpasterski. Moda na ezoteryzm oraz 
rozpowszechnianie się azjatyckich technik relaksu i wewnętrznego wyciszenia świadczą 
o tym, że w naszych liturgiach czegoś brakuje. Właśnie w naszym dzisiejszym świecie 
potrzebujemy ciszy, tajemnicy ponadindywidualnej, piękna. Liturgia nie jest wynalazkiem 
celebrującego ją kapłana ani zespołu specjalistów; liturgia (obrządek) rozwijała się 
w ramach organicznego procesu trwającego stulecia, jest owocem doświadczenia wiary 
wszystkich pokoleń. Choć uczestnicy nie rozumieją może wszystkich słów, pojmują jej 
głęboki sens, odczuwają obecność tajemnicy, która przekracza wszelkie słowa. Celebrans 
nie stanowi centrum akcji liturgicznej: nie stoi przed ludem we własnym imieniu nie mówi 
od siebie i za siebie, ale in persona Christi. Nieistotne są zdolności osobiste celebransa, ale 
jedynie jego wiara, przez którą przeziera obecność Chrystusa: Trzeba, by On wzrastał, a ja 
żebym się umniejszał (J 3, 30). 

3. Jezus Chrystus 

W toku tej refleksji zagadnienie Boga znalazło szerszy i bardziej konkretny kształt 
w zagadnieniu Jezusa Chrystusa. Tylko w Chrystusie i przez Chrystusa zagadnienie Boga 
staje się naprawdę konkretne: Chrystus jest Emanuelem, Bogiem- z- nami, konkretyzacją 
Bożego Jestem, odpowiedzią na deizm. Bardzo silna jest dziś pokusa sprowadzania Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego, wyłącznie do czysto ludzkiej postaci Jezusa historycznego. 
Niekoniecznie oznacza to kwestionowanie Boskości Jezusa, jednak za pomocą pewnych 
metod destyluje się z Biblii Jezusa na naszą miarę, Jezusa możliwego i zrozumiałego wedle 
kryteriów naszej historiografii. Ale ten Jezus historyczny jest sztucznym tworem, 
wizerunkiem swoich twórców, a nie obrazem żywego Boga (por. 2 Kor 4, 4 n.; Kol 1, 15). 
To nie Chrystus wiary jest mitem; to tak zwany Jezus historyczny jest postacią 
mitologiczną, wymyśloną przez różnych interpretatorów. Dwustu letnia historia Jezusa 
historycznego jest wiernym odzwierciedleniem historii filozofii i ideologii tego okresu. 

W tej konferencji nie mogę zagłębiać się w treść orędzia Zbawiciela. Pragnę jedynie 
wspomnieć pokrótce o dwóch istotnych aspektach. Pierwszy z nich to naśladowanie 
Chrystusa Chrystus ukazuje samego siebie jako drogę mojego życia. Iść za Chrystusem nie 
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znaczy naśladować Jezusa jako człowieka. Taka próba nieuchronnie skończyłaby się 
niepowodzeniem, byłaby anachronizmem. Naśladowanie Chrystusa ma cel znacznie 
wznioślejszy: upodobnić się do Niego, czyli osiągnąć jedność z Bogiem. Te słowa brzmią 
może dziwnie w uszach współczesnego człowieka. W rzeczywistości jednak wszyscy 
jesteśmy spragnieni nieskończoności: nieskończonej wolności, szczęścia bez granic. Tylko 
tym można wyjaśnić całą historię rewolucji ostatnich dwóch stuleci, tylko tak można 
wyjaśnić narkomanię. Człowiek nie zadowala się rozwiązaniami, które nie upodabniają go 
do Boga. Ale wszystkie drogi wskazywane przez węża (Rdz 3, 5), to znaczy przez mądrość 
tego świata, okazują się zawodne. Jedyną drogą jest komunia z Chrystusem, osiągalna 
w życiu sakramentalnym. Naśladowanie Chrystusa to nie jest kwestia moralności, ale 
zagadnienie misteryjne  połączenie działania Bożego i naszej odpowiedzi. 

Refleksja o naśladowaniu Chrystusa naprowadza nas też na drugi centralny aspekt 
chrystologii, o którym chciałem wspomnieć: jest nim tajemnica paschalna  krzyż 
i zmartwychwstanie. W rekonstrukcjach Jezusa historycznego kwestia krzyża zazwyczaj 
jest pozbawiona znaczenia. W interpretacji mieszczańskiej krzyż staje się wydarzeniem 
przypadkowym, którego w zasadzie można było uniknąć, pozbawionym wartości 
teologicznej; w interpretacji rewolucyjnej staje się bohaterską śmiercią buntownika. 
Prawda jest inna. Krzyż należy do tajemnicy Boga, jest wyrazem Jego miłości do końca 
(J 13, 1). Naśladowanie Chrystusa to udział w Jego krzyżu, zjednoczenie z Jego miłością, 
uczestnictwo w przemianie naszego życia, która prowadzi do narodzin nowego człowieka, 
stworzonego zgodnie z Bożym zamysłem (por. Ef 4, 24). Kto pomija krzyż, pomija istotę 
chrześcijaństwa (por. 1 Kor 2, 2). 

4. Życie wieczne 

Ostatnim kluczowym elementem każdej prawdziwej ewangelizacji jest życie 
wieczne. Musimy w codziennym życiu z nową mocą głosić naszą wiarę. Pragnę wspomnieć 
tu o jednym tylko aspekcie orędzia o Jezusie, dziś często pomijanym: głoszenie Królestwa 
Bożego jest głoszeniem Boga obecnego, Boga, który nas zna i słucha; Boga, który wkracza 
w dzieje, aby zaprowadzić sprawiedliwość. To orędzie jest więc także zapowiedzią sądu, 
głoszeniem naszej odpowiedzialności. Człowiek nie może działać albo powstrzymywać się 
od działania  wedle własnej woli. Zostanie osądzony. Będzie musiał zdać sprawę. Ten 
pewnik pozostaje w mocy zarówno dla możnych, jak i dla prostaczków. Tam gdzie jest on 
respektowany, stawia się granice wszelkim potęgom tego świata. To Bóg zaprowadza 
sprawiedliwość i tylko On może tego ostatecznie dokonać. Nam uda się to w tym większej 
mierze, im bardziej będziemy umieli żyć jawnie przed Bogiem i przekazywać światu 
prawdę o sądzie. Tak więc prawda wiary o sądzie, jej zdolność kształtowania sumień, to 
centralna treść Ewangelii i prawdziwie dobra nowina dla wszystkich, którzy cierpią 
z powodu niesprawiedliwości świata i szukają sprawiedliwości. Zrozumiały staje się zatem 
także związek między Królestwem Bożym a ubogimi, cierpiącymi i wszystkimi, o których 
mówią błogosławieństwa z Kazania na Górze. Chroni ich pewność sądu, pewność, że 
istnieje sprawiedliwość. Taka jest prawdziwa treść artykułu wiary o sądzie, o Bogu 
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sądzącym: istnieje sprawiedliwość. Niesprawiedliwości świata nie są ostatnim słowem 
historii. Istnieje sprawiedliwość. Tylko ten, kto nie chce ustanowienia sprawiedliwości, 
może się sprzeciwiać tej prawdzie. Jeżeli poważnie traktujemy sąd i odpowiedzialność, 
jaką on na nas nakłada, dobrze rozumiemy drugi aspekt tego orędzia, odkupienie fakt, że 
Jezus na krzyżu bierze na siebie nasze grzechy; że w Męce Syna sam Bóg staje się 
adwokatem nas, grzeszników, a w ten sposób umożliwia skruszonemu grzesznikowi 
pokutę i daje mu nadzieję, którą przepięknie wyraża św. Jan: stając przed Bogiem 
będziemy mogli uspokoić nasze serca, bez względu na to, o co będą nas one oskarżać, bo 
Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko (por. 1 J 3, 19-20). Dobroć Boża jest 
nieskończona, nie powinniśmy jednak pojmować tej dobroci jako przesłodzonej 
czułostkowości, nie zważającej na prawdę. Tylko wówczas, gdy wierzymy w sprawiedliwy 
sąd Boży, gdy łakniemy i pragniemy sprawiedliwości (por. Mt 5, 6), otwieramy swoje serce 
i życie na Boże miłosierdzie. Widzimy zatem, że to nieprawda, iż wiara w życie wieczne 
pozbawia znaczenia życie ziemskie. Przeciwnie: tylko wówczas gdy miarą naszego życia 
jest wieczność, także nasze życie na ziemi jest wielkie i ma niezmierzoną wartość. Bóg nie 
jest konkurencją dla naszego życia, ale gwarantem naszej wielkości. Powracamy zatem do 
naszego punktu wyjścia: do Boga. Jeśli zastanowimy się głębiej nad chrześcijańskim 
orędziem, nie będziemy mówić o wielu różnych sprawach. Chrześcijańskie orędzie jest 
w istocie rzeczy bardzo proste. Mówmy o Bogu i o człowieku, a powiemy wszystko. 

Kard. Joseph Ratzinger - Prefekt Kongregacji Nauki Wiary62  

 

 

Kościół ma obowiązek zawsze i wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. On to, jako 
pierwszy i najwyższy ewangelizator, zanim wrócił do Ojca w dniu swego 
wniebowstąpienia, nakazał apostołom: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20). Wierny temu nakazowi, Kościół — lud, który Bóg 
nabył na własność, by ogłaszał Jego chwalebne dzieła (por. 1P 2, 9) — od dnia 
Pięćdziesiątnicy, w którym otrzymał w darze Ducha Świętego (por. Dz 2, 14) trudzi się 
nieustannie, by świat poznał piękno Ewangelii, głosząc Jezusa Chrystusa, prawdziwego 
Boga i prawdziwego człowieka, tego samego «wczoraj i dziś, i na wieki» (por. Hbr 13, 8), 
który przez swą śmierć i zmartwychwstanie dokonał zbawienia, spełniając dawną 
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 L'Osservatore Romano 1/2011: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/ubicumque_21092010.html  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/ubicumque_21092010.html


 31 

obietnicę. Dlatego misja ewangelizacyjna, będąca kontynuacją dzieła upragnionego przez 
Pana Jezusa, jest koniecznym i niezastąpionym wyrazem najgłębszej natury Kościoła. 

Na przestrzeni dziejów zmieniały się formy i metody tej misji, w zależności od miejsc, 
sytuacji i historycznych okoliczności. Jedną z jej szczególnych cech w naszych czasach było 
zmierzenie się ze zjawiskiem oddalania się od wiary, które stopniowo uwidoczniło się 
w społeczeństwach i kulturach od wieków przenikniętych Ewangelią. Przemiany 
społeczne, których byliśmy świadkami w ostatnich dekadach, mają złożone przyczyny, 
które sięgają korzeniami odległych czasów i głęboko zmieniły postrzeganie naszego 
świata. Wystarczy pomyśleć o olbrzymich postępach nauki i techniki, o zwiększeniu 
możliwości życiowych i przestrzeni indywidualnej wolności, o głębokich przemianach 
w dziedzinie ekonomii, o procesie mieszania się grup etnicznych i kultur w związku ze 
zjawiskiem masowej migracji oraz o wzrastającej wzajemnej zależności między narodami. 
Wszystko to miało swoje konsekwencje także w odniesieniu do wymiaru religijnego życia 
człowieka. I chociaż z jednej strony owe przemiany były niewątpliwym dobrodziejstwem 
dla ludzkości, a dla Kościoła źródłem dodatkowych bodźców do uzasadnienia nadziei, 
której jest wyrazicielem (por. 1 P 3, 15), z drugiej strony doszło do niepokojącej utraty 
poczucia sacrum, a nawet do podawania w wątpliwość tych podstaw, które wydawały się 
niezaprzeczalne, jak wiara w Boga Stwórcę i Jego opatrzność, objawienie Jezusa Chrystusa 
jako jedynego Zbawiciela oraz wspólne rozumienie fundamentalnych doświadczeń 
człowieka, takich jak narodziny, śmierć, życie w rodzinie i odniesienie do naturalnego 
prawa moralnego. 

Chociaż we wszystkim tym niektórzy widzieli wyzwolenie, dosyć szybko zauważono, że 
kiedy człowiek chce być wyłącznym twórcą własnej natury i przeznaczenia, pozbawia się 
tego, co stanowi fundament wszystkich rzeczy, a w jego wnętrzu powstaje pustynia. 

Już pośród centralnych tematów Soboru Watykańskiego II była kwestia relacji między 
Kościołem i światem współczesnym. W duchu nauczania soborowego moi poprzednicy 
kontynuowali refleksję nad koniecznością znalezienia odpowiednich form, aby nasi 
współcześni mogli usłyszeć wciąż żywe i odwieczne słowo Pana. 

Sługa Boży Paweł VI zauważał dalekowzrocznie, że dzieło ewangelizacji «zawsze jest 
konieczne dla wielu ludzi, bo dzisiaj dość często powstają takie warunki, w których 
zupełnie odchodzi się od prawa Chrystusowego: dla wielu ludzi ochrzczonych, ale 
pozostających poza nawiasem życia chrześcijańskiego; dla prostego ludu, co ma jakąś 
wiarę, ale nie dość zna jej podstawy; dla ludzi studiujących, którzy czują potrzebę 
poznania Jezusa Chrystusa inaczej im przedstawianego, aniżeli zwykło się przedstawiać 
dzieciom w nauce religii, oraz wielu innym» (adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 
52). A mając na myśli pozostających z dala od wiary, dodał, że Kościół prowadząc swą 
działalność ewangelizacyjną «ustawicznie musi starać się o znalezienie odpowiednich 
środków i języka, aby dotrzeć do nich, jednych i drugich, z objawieniem boskim i wiarą 
w Jezusa Chrystusa» (tamże, 56). 
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To ważne zadanie było jednym z zasadniczych punktów Magisterium czcigodnego sługi 
Bożego Jana Pawła II, a pojęcie «nowej ewangelizacji», pogłębiane systematycznie 
w licznych wystąpieniach, streszczało zadanie czekające dzisiejszy Kościół, zwłaszcza 
w regionach dawnej chrystianizacji. Zadanie to, choć dotyczy bezpośrednio jego relacji ze 
światem zewnętrznym, przede wszystkim zakłada jednak stałą jego wewnętrzną odnowę, 
stałą, że tak powiem, zmianę ról, raz musi być ewangelizowany, a raz ewangelizować. 
Wystarczy przypomnieć, co zostało powiedziane w adhortacji posynodalnej Christifideles 
laici: «Całe kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały 
początek wspólnocie wiary żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę, 
a niekiedy podlegają procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia się 
zobojętnienia, sekularyzmu i ateizmu. Chodzi tu przede wszystkim o kraje i narody 
należące do tak zwanego Pierwszego Świata, w których dobrobyt materialny i konsumizm, 
aczkolwiek przemieszane z sytuacjami zastraszającej nędzy i ubóstwa, sprzyjają i hołdują 
zasadzie: 'żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał'. Otóż zobojętnienie religijne i zupełny brak 
praktycznego odniesienia do Boga nawet w obliczu najpoważniejszych problemów 
życiowych są zjawiskami nie mniej niepokojącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm. 
I nawet jeśli wiara chrześcijańska zachowała się jeszcze w niektórych tradycjach 
i obrzędach, to stopniowo traci ona swe miejsce w najistotniejszych momentach ludzkiej 
egzystencji, takich jak narodziny, cierpienie i śmierć. (...) W innych regionach i narodach 
chrześcijańskie tradycje pobożności i religijności ludowej pozostały żywe. Dziś jednak 
owemu moralnemu i duchowemu dziedzictwu grozi roztrwonienie pod wpływem 
wielorakich procesów, wśród których na pierwszy plan wysuwa się proces sekularyzacji 
i rozwój sekt. Jedynie nowa ewangelizacja może zapewnić rozkwit czystej i głębokiej 
wiary, zdolnej nadać tym tradycjom siłę prowadzącą do autentycznej wolności. 
Oczywiście, wszędzie istnieje pilna potrzeba odtworzenia chrześcijańskiej tkanki 
społeczności ludzkiej. Jednak warunkiem tego jest odtworzenie chrześcijańskiej tkanki 
samych wspólnot kościelnych w tych krajach i narodach» (n. 34). 

Podzielam troskę moich czcigodnych poprzedników i uważam, że należy udzielić 
właściwych odpowiedzi, aby cały Kościół, odradzając się w mocy Ducha Świętego, zwrócił 
się do współczesnego świata z nowym zapałem misyjnym, by krzewić nową ewangelizację. 
Dotyczy ona przede wszystkim dawno założonych Kościołów — żyjących w dosyć 
różnorodnych sytuacjach, z którymi wiążą się różne potrzeby — oczekujących różnych 
impulsów ewangelizacyjnych: bowiem chociaż na niektórych terytoriach szerzy się 
zjawisko sekularyzacji, praktyki życia chrześcijańskiego są dość żywotne i głęboko 
zakorzenione w duszy całych narodów; w innych natomiast regionach zauważa się, że 
społeczeństwo jako całość nabrało bardziej wyraźnego dystansu do wiary, tkanka 
kościelna jest słabsza, choć niepozbawiona elementów żywotności, które wzbudza Duch 
Święty; niestety, znane są także obszary, które zdają się niemal całkowicie 
zdechrystianizowane, a światło wiary powierzone jest tam świadectwu małych wspólnot: 
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ziemie te, którym potrzebna by była odnowa pierwszego głoszenia Ewangelii, jawią się 
jako szczególnie niewrażliwe na wiele aspektów chrześcijańskiego orędzia. 

Różnorodność sytuacji powoduje, że potrzebne jest uważne rozeznanie; to, że mówi się 
o «nowej ewangelizacji», nie oznacza bowiem, że należy opracować jedną formułę dla 
wszystkich sytuacji. Nietrudno zauważyć, że na terytoriach tradycyjnie chrześcijańskich 
wszystkim Kościołom potrzebny jest odnowiony zapał misyjny, wyrażający nowe, ofiarne 
otwarcie na dar łaski. Nie możemy bowiem zapominać, że pierwszym zadaniem będzie 
zawsze uległe poddawanie się bezinteresownemu działaniu Ducha Zmartwychwstałego, 
który towarzyszy głoszącym Ewangelię i otwiera serce tych, którzy słuchają. By owocnie 
głosić słowo Ewangelii, trzeba mieć przede wszystkim głębokie doświadczenie Boga. 

Jak stwierdziłem w mojej pierwszej encyklice Deus caritas est: «U początku bycia 
chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie 
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 
ukierunkowanie» (n. 1). Analogicznie nie jest podstawą wszelkiej ewangelizacji ludzki 
projekt ekspansji, lecz rodzi ją pragnienie podzielenia się nieocenionym darem, jaki Bóg 
zechciał nam uczynić, dopuszczając nas do udziału w swoim życiu. 

W świetle tych refleksji, po uważnym zbadaniu wszystkich elementów i zasięgnięciu opinii 
kompetentnych osób, postanawiam zatem i dekretuję, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako dykasterię Kurii 
Rzymskiej, zgodnie z konstytucją apostolską Pastor bonus. 

§ 2. Rada realizuje swoje cele zarówno pobudzając do refleksji nad tematami związanymi 
z nową ewangelizacją, jak i określając i propagując formy i narzędzia służące do jej 
realizacji. 

Art. 2 

Działalność Rady, prowadzona przy współpracy z innymi dykasteriami i organizmami 
Kurii Rzymskiej, z poszanowaniem ich kompetencji, pozostaje na usługach Kościołów 
partykularnych, zwłaszcza na tych terytoriach o tradycji chrześcijańskiej, gdzie bardziej 
wyraźnie jest widoczne zjawisko sekularyzacji. 

Art. 3 

Pośród specyficznych zadań Rady należy wymienić: 

1° pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; 

2° promowanie i popieranie, w ścisłej współpracy z konferencjami episkopatów, które 
będą mogły posiadać struktury ad hoc, studium, szerzenia i wprowadzania w życie 
papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją; 

3° upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją, 
realizowanych w różnych Kościołach partykularnych, i promowanie nowych, z udziałem 
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sił obecnych w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia 
Apostolskiego, jak również w stowarzyszeniach wiernych i w nowych wspólnotach; 

 

4° studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako 
narzędzi nowej ewangelizacji; 

5° promowanie posługiwania się Katechizmem Kościoła Katolickiego jako zasadniczym 
i pełnym wykładem treści wiary dla ludzi naszych czasów. 

Art. 4 

§ 1. Radą zarządza arcybiskup przewodniczący, wspomagany przez sekretarza, 
podsekretarza i odpowiednią liczbę pracowników, zgodnie z normami ustalonymi przez 
konstytucję apostolską Pastor bonus oraz przez Regulamin Ogólny Kurii Rzymskiej. 

§ 2. Rada ma swoich własnych członków i może mieć własnych konsultorów. 

Zarządzam, aby to wszystko, o czym mówi obecne motu proprio, miało pełną i stałą 
wartość, bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia, nawet godne szczególnej 
wzmianki, i postanawiam, aby było promulgowane przez publikację w dzienniku 
«L'Osservatore Romano» i weszło w życie w dniu promulgacji. 

 

Castel Gandolfo, 21 września 2010 r., w święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, 
 w szóstym roku pontyfikatu. Benedykt XVI 

 

Rozdział 3: Jak ewangelizować? 

Nieustannie podróżuję po całym świecie, głosząc każdemu, komu mogę, że 
ewangelizacja  jest zajęciem, które Bóg dał wszystkim chrześcijanom, podkreślając, iż jest to 
zadanie, które trzeba wykonać i to wykonać dobrze. Ciągle powraca pytanie: ,,Lecz jak to 
wykonać? Jak skutecznie mogę ewangelizować i jakie sposoby otwarłyby innych na życie 
w obfitości zgodnie z obietnicą naszego Pana?" 

Czy małym dzieciom rodzice wydajają tylko polecenie, by schyliły się i zawiązały 
sznurówki w butach? To byłoby nieuprzejme. Nie, sami rodzice schylają się i cierpliwie, 
łagodnie uczą dzieci, jak zawiązać buty. Podobnie nie jest sprawiedliwe, żebym mówił ludziom 
o ich obowiązku ewangelizacji bez podania odpowiedzi na to jakże często zadawane pytanie: 
„Jak mam ewangelizować?" Mówiąc ludziom o ich obowiązku, musimy wskazać praktyczne 
rady, jak wykonać to zadanie. 
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To nie tylko sprawa techniki 

Gdy mówimy o sposobach ewangelizacji, ludzie zwykle szukają) odpowiedzi, które 
dają kilka bardzo skutecznych technik, lub pragną otrzymać szczegółowy program, łatwy do 
realizacji krok po kroku. Podam jeden przykład. Spotkałem czarującą kobietę na Wyspach 
Dziewiczych, którą miała jeden z zegarków, które sprzedawane są łącznie z wymienialnymi, 
wielokolorowymi paskami. Kiedy spojrzałem na jej rękę, zobaczyłem paski, lecz nie widziałem 
zegarka. Powiedziałem zatroskany: „Ojej! Wygląda na to, że zgubiła Pani zegarek". Przyjęła te 
słowa ze wspaniałym uśmiechem karaibskim, zachwycona, że mnie nabrała. „Wszystko w 
porządku", powiedziała z jeszcze radośniejszym uśmiechem, już wiem, że teraz jest czas". 
Następnie usiadła, uśmiechając się i czekając, ze wpadnę w kolejny poziom jej świętych sideł, 
pytając naiwnie: „Czas na co?" Gdy tylko ktoś zadał to pytanie, mogła zacząć entuzjastycznie 
głosić: „Czas, by poznać Jezusa!" 

Ta radosna, skromna metoda sprawdzała się świetnie w jej przypadku, gdyż 
pasowała idealnie do jej zabawnego karaibskiego charakteru i kultury. Podobnie można 
powiedzieć o technikach i programach, które działają dobrze dla pewnych ludzi 
w pewnych częściach świata. Chociaż prawdą jest, że wszystkie techniki i programy 
wymagają inkulturacji, ij. wrażliwego przystosowania do osobowości, okoliczności 
i środowiska poszczególnych ludzi ewangelizujących i ewangelizowanych. Te same style 
i metody niekoniecznie działają dobrze wszędzie dla wszystkich. 

Uznając tę prawdę, załóżmy, że młody chłopiec pragnie nauczyć się grać 
w koszykówkę i może otrzymać lekcje, od kogo sobie życzy. Kogo wybierze na swego 
nauczyciela? Zadałem to pytanie podczas setek różnych spotkań i każdorazowo 
odpowiedź była jedna: „Michael Jordan!" Innymi słowy, chcemy uczyć się od 
profesjonalisty, od tego, kto ma reputację najlepszego gracza na całym świecie. 

Dobrze, kim zatem są ci wybitni profesj0naliści w dziedzinie ewangelizacji, 
zadaniu, które wzbogaca życie? Kim byli w historii Kościoła najwięksi z ewangelizatorów, 
łącznie z takimi postaciami jak Patryk czy Franciszek Ksawery? Odkładając na bok 
przykład Najświętszej Maryi Matki, która sama stanowi specjalną kategorię, trzema 
największymi nosicielami Dobrej Nowiny są: bohaterski św. Jan Chrzciciel, elokwentny 
apostoł św. Paweł i oczywiście Jezus, który sam był Słowem.  

Zamiast więc podawać listę stylów i technik do wyboru, przedstawiam dziewięć 
postaw, przepełnionych łaską, które ujawnili ci trzej wielcy - profesjonaliści. Mogą one 
sprawić, że będziemy oświeceni i przemienieni do takiego stopnia, iż staniemy się w pełni 
kompetentni do pełnienia naszej misji. Najpierw jednak przedstawmy zwięźle naszych 
trzech ekspertów: 

JAN CHRZCICIEL - Pismo Święte nazywa Jana Chrzciciela „prorokiem, a nawet więcej 
niż prorokiem", a Jezus wyróżnia go jako największego „między narodzonymi z niewiast" 
(Łk 7, 26. 28). W Ewangelii opisany jest jako „głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki!" (Mt 3, 3). Wymieniając go wśród największych 
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ewangelizatorów, wskazujemy, że gdy głosił Dobrą Nowinę, ludzie, i cale społeczności, 
wokół niego ulegali przemianie. Jak opisuje Mateusz, jego słowa wywoływały działania. 
„Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy" (Mt 3,5-
6). Innymi słowy, gdy Jan ewangelizował, pustoszały ulice i cale miasta, gdyż tłumy 
kierowały się w stronę pustyni, aby słuchać jego głosu, wyznać swe grzechy i oddać życie 
Bogu. Jan był ewangelizatorem i z pewnością był dobry w swej posłudze. 

ŚWIĘTY PAWEŁ - Jezus opisuje Saula, który miał stać się Pawłem, tymi słowami: 
„Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, 
i do synów Izraela" (Dz 9,15). Czytamy w Dziejach Apostolskich, że nawet jego wrogowie 
uważali Pawła za kogoś, kto przewraca cały świat do góry nogami, jego kazania 
wywoływały niekiedy zamieszki na ulicach (Dz 17, 6; 19. 23). Świecki magazyn National 
Geographic wydal wspaniałą książkę zatytułowaną Czasy biblijne. Ostatni rozdział tej 
książki, noszący tytuł „Świat Pawia", opisuje skutki Pawiowego głoszenia Ewangelii: 
„Wywarł wpływ na historię, niewiele mniejszy niż narodzenie Chrystusa. Zmienił historię 
chrześcijaństwa, a z nią historię świata [...] Jego listy do wspólnot, listy w swej mocy 
duchowej drugie co do ważności po słowach Jezusa, ukazują go jako najbardziej twórczą 
postać chrześcijaństwa" (str. 379, 381). Był największym misjonarzem, którego Dobra 
Nowina zmieniła świat. 

Tylko jeden ewangelizator mógłby być skuteczniejszy niż on, tą osobą jest oczywiście 
sam Jezus. 

JEZUS CHRYSTUS - Pismo Święte opisuje naszego Pana jako „proroka potężnego 
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu" (Łk 24, 19). Był nim z pewnością i był jeszcze 
kimś więcej! Głosił słowo Boże, On sam jest tym Słowem. Dla nas jest posłańcem Boga 
i życiodajnym posłaniem, które Bóg dał. Został namaszczony Duchem Świętym, by głosił 
Dobrą Nowinę ubogim. On sam jest Dobrą Nowiną. Zaczął głosić jeszcze jako chłopiec, 
nawet kapłani i uczeni w świątyni słuchali jego słów z podziwem. Dostojnicy i zwykli 
ludzie wołali: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak. jak ten człowiek przemawia" (J 7, 46). 
Jego Kazanie na Górze jest niewątpliwie największym kazaniem, jakie kiedykolwiek było 
głoszone; nawet poganie powtarzają Jego słowa, nie wiedząc, kogo cytują. Ewangelizował w 
synagogach, na rogach ulic i na placach. Głosił na górach i w odległych miejscach pustynnych. 
Stal w małej łodzi i przemawia! do tłumów zebranych na brzegu, także do spotkanej 
przygodnie kobiety przy studni. Tłumy gromadziły się, by Go słuchać, lecz mimo tego miał czas, 
by błogosławić i przyjmować małe dzieci. 

Gdy czytamy o tym, jak mówił do zmarłych, zdajemy sobie sprawę, jak potężne były Jego 
słowa; oni Go słuchali, wykonywali Jego polecenia i powracali do życia. Gdy wisiał, konając na 
krzyżu, głosił życiodajne słowa, swoje ostatnie siedem słów. Po swym zmartwychwstaniu 
zanim wrócił w chwale do swego niebieskiego Ojca. nadal przez czterdzieści dni głosił, nauczał 
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i ewangelizował. Stojąc obok tronu Ojca, zesłał Ducha Świętego, byśmy jako Jego świadkowie 
na krańcach ziemi otrzymali moc do kontynuowania Jego misji. 

Ewngelii nuntiandi, wielka adhortacja Papieża Pawła VI na temat ewangelizacji, którą - 
jak sam słyszałem - wielu niekatolickich pastorów nazwało najlepszym dokumentem 
napisanym na ten temat, stwierdza entuzjastycznie, że „sam Jezus, Ewangelia Boga, był 
pierwszym i największym głosicielem Ewangelii"' (7). 

Dziewięć postaw bardzo skutecznych ewangelizatorów 

Jezus mówi nam, że zboże dojrzało i żniwo jest wielkie. Przynagla nas, byśmy błagali 
Boga, aby posłał na pola potrzebnych robotników. Spójrzmy zatem z praktycznego punktu 
widzenia na owych trzech ewangelizatorów i rozważmy, jak można zaliczyć również nas do 
tych, którzy skutecznie zanoszą Dobrą Nowinę do najdalszych zakątków świata, a szczególnie 
do serc i życia naszych drogich krewnym, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. 

Rozważmy dziewięć postaw, dzięki którym możemy przemienić się w dynamicznych, 
skutecznych i odnoszących sukcesy ewangelizatorów, jakimi byli Jan Chrzciciel, Apostoł 
Paweł i oczywiście sam Jezus, nasza Mądrość od Boga (1 Kor 1, 30).  

1. Pamiętaj, że Bóg cię wybrał i posłał. Kiedy św. Jan Ewangelista przedstawia Jana 
Chrzciciela w pierwszych słowach swojej Ewangelii, opisuje go następująco: „Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię" (J 1, 6). Z kolei św. Paweł przedstawia 
się, używając następujących słów: „Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, 
przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" (Rz 1.1). Podobnie streszcza swoje posłanie 
w słowach otwierających List do Galatów: „Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia 
czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił 
z martwych [...] który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją" (Ga 
1, 1. 15). To Ananiasz pierwszy oświecił Pawła co do jego misji od Boga, mówiąc mu: „Bóg 
naszych Ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę [... | wobec wszystkich ludzi będziesz 
świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś" (Dz 22, 14-15). Sam Jezus wyjaśnił Pawłowi jego 
posłanie bardzo wyraźnie, nakazując mu: „Ja cię poślę daleko, do pogan" (22, 21). 

Nie tylko Jan i Paweł, lecz także Jezus wiedział i dobrze rozumiał, że posłał Go Bóg. 
Mogę policzyć na kartach Biblii fragmenty, gdzie Jezus mówi, że został posłany przez Boga, 
lecz nie wiadomo dokładnie, ile razy i w jaki sposób Jezus podkreślał tę ważną prawdę 
wobec swoich uczniów i innych, którzy Go słuchali. Jest pewne, że dla niego było sprawą 
niezmiernie istotną, by inni rozumieli, że posiał Go Bóg. 

Po słowach ukazujących posłannictwo od Boga, Jezus mówi bardzo dobitnie: „Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili [...] Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 15, 16; 20, 21). 

Przekonanie o naszym wybraniu i posłaniu przez Boga przemienia nas w zdolnych 
ewangelizatorów w dwojaki sposób. Przede wszystkim zrozumienie tego posłannictwa 
sprawia, że stajemy wobec sytuacji, w której nie możemy odmówić wykonania zadania. 
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Kiedy król posyła sługę, kiedy papież posyła kapłana, kiedy prezydent posyła swego 
ambasadora czy kiedy prezes korporacji posyła pracownika, posłany traci swój wybór. 
Władza wyrażona w słowach posyłającego sprawia, że posłany musi iść. Ten, który nas 
posyła, jest kimś większym niż prezes banku czy szef w biurze. Jest naszym Stwórcą 
i Bogiem, i to zamyka nam opcje wyboru. Pewna dobrze znana postać biblijna próbowała 
trzymać się swego wyboru po otrzymaniu polecenia od Boga, by pójść do Niniwy. Jonasz 
zrozumiał swoją pomyłkę, gdy Bóg zesłał wielką rybę, by sprowadzić go na drogę przez 
Niego wybraną. Możliwe, że tuż za nami jest wielka ryba z otwartą paszczą, chwytająca zę-
bami nasze pięty. 

Druga przemiana, powstała z lej przyczyny, iż widzimy siebie jako osoby wybrane 
i posiane przez Boga, dotyczy sposobu, w jaki głosimy powierzone nam orędzie. Kiedy król, 
prezydent czy premier posyła ambasadora, posłany mówi na podstawie autorytetu tego, który go 
posłał. Ambasadorzy Chrystusa (2 Kor 5,20) mówią bez wahania i z wielką ufnością, ponieważ 
powtarzają słowa tego, który mówił z większą mocą niż ktokolwiek inny (por. Łk 4, 32). Gdy 
mówimy, ludzie powinni słyszeć moc Chrystusa w tonie naszego głosu i dostrzec 
przekonanie, z jakim głosimy orędzie, w które wierzymy. Jan, Paweł i Jezus nawet przez 
moment nie wątpili, że zostali wybrani i posiani przez Boga.  Głosili   słowo   Boże wyłącznie 
z tego powodu i głosili je w sposób ukazujący moc samego Boga. 

2. Zawsze mów z pokorą. Ta druga postawa dopełnia pierwszą i jest niewiarygodnie 
istotnym sekretem prawdziwie duchowej mocy potrzebnej do realizacji zadania 
prowadzenia innych do Jezusa. Ewangelizatorzy nie mogą być pyszni! 

Jan Chrzciciel miał wielką pokorę, wyznając kategorycznie, że nie jest Mesjaszem, 
umniejszając się i mówiąc, że nie jest nawet godny nosić Jego sandałów (Mt 3, 11). Pokora 
zaprowadziła go nawet dalej. Kiedy zobaczył, że ludzie nadal mylą jego cechy z niezmierzoną 
wielkością samego Jezusa, wypowiedział prorocze zdanie: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się 
umniejszał". W tych słowach przewidział swoją bliską śmierć. Wkrótce miał się umniejszyć 
i to w radykalny sposób - ścięto mu głowę. W ten sposób już nikogo nie odciągał od uznania, 
że Jezus jest prawdziwym i jedynym Mesjaszem. 

Św. Paweł był błyskotliwym i bardzo wykształconym mówcą, lecz dostrzegł wszystkie 
swoje niedoskonałości, stwierdzając, że będzie chlubił się jedynie ze swoich słabości, aby 
zamieszkała w nim moc Chrystusa (2 Kor 12, 9-10). W tych słowach Paweł jasno wskazał 
na sekret swej mocy duchowej. Jeśli myślę, że jestem silny, będę usiłował uczynić to, co 
jest najlepsze dla nich. Jeśli wierzę, że jestem mądry, będę dzielił się z nimi cząstkami 
mojej mądrości. Jeśli uważam, że jestem bogaty i mocny, dam innym tę niewielką część, 
którą będę musiał dać. W rzeczywistości nie mam wystarczającej siły, mądrości i bogactw 
nawet dla siebie. Tylko gdy zaakceptuję swoją słabość i kruchość, mogę wykonać zadanie 
dzielenia się ze światem wszystkim, co Chrystus uczynił i zdobył dla  nas, wtedy ukażę 
wszystko, co Chrystus może nam ofiarować. 
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Paweł podsumowuje tę myśl słowami pełnymi mocy: „Ja siałem, Apollos podlewał, 
lecz Bóg dal wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, 
kto daje wzrost - Bóg" (1 Kor 3. 6-7). Gdy cytuję te słowa w swoich wystąpieniach, 
parafrazuję nieco to zdanie, mówiąc: „Ja sieję — i cóż z tego; Apollos podlewa - nic takiego. 
Liczy się jedynie sam Bóg, gdyż tylko on sprawia, że ziarno rośnie i wydaje owoc 
w obfitości". 

A co z pokorą Jezusa? Gdy mówił, byśmy się od Niego uczyli, mógł wskazać na swoją 
modlitwę, łaskawość, czystość, posłuszeństwo czy którąkolwiek inną cnotę, którą posiadał 
w stopniu doskonałym. Pouczając nas, byśmy Go naśladowali, wymienił jedną cechę 
mianowicie cnotę pokory dającą wielką moc: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem" (Mt 11, 29). Jezus był pokorny i dlatego oddawał całą chwałę i zasługę 
za swoje dobre uczynki Ojcu, który Go posłał (J 14, 13). 

Nazywając siebie ewangelizatorami, niektórzy dużymi literami wypisują swoje 
nazwiska na wielkich plakatach, ogłaszając się nawet „cudotwórcami". Ich czyny nie są 
prawdziwymi cudami, gdyż słowo „cud" oznacza działanie, którego sprawcą jest tylko Bóg. 
Ewangelizator skupia się w takim stopniu na sobie raczej niż na Bogu, w jakim traci swą 
duchową moc. 

Podkreślając ten punkt, św. Paweł pisze: „Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to 
będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, 
aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa" (1 P 4,11). Prorok Izajasz 
wyraża tę myśl tymi słowami: „Czyż się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła 
ponad tracza?" (Iz 10, 15). Gdy widzimy siebie jedynie jako narzędzia w rękach Boga, 
nasze działanie posiada moc! Oddając Bogu całą chwałę, czynimy Boga widocznym w Jego 
świecie, a to jest właśnie znakomita definicja ewangelizacji. 

Gdyby ktoś zapytał mnie o moje plany życiowe, odpowiedziałbym żartobliwie - 
niemniej jednak bardzo poważnie - że nie miałbym nic przeciwko temu, aby być 
„plastikową tubą w rękach Boga". Nie chcę być tubą zrobioną ze srebra czy złota, gdyż te 
cenne metale przyciągają uwagę innych. Wystarczy plastikowa tuba pod warunkiem, że 
będzie przez nią swobodnie przepływać „woda życia". 

3. Głoś tylko Słowo. Profesorowie, właściciele kwitnących interesów, filozofowie 
i eksperci z zakresu medycyny posiadają cenną i pomocną wiedzę do przekazania 
i nauczania. Poważne książki i artykuły naukowe zawierają również cenną naukę 
mądrości, rezultat studiów, eksperymentów i odkryć. Wszystko jest ważne dla rozwoju 
człowieka, lecz przekazywanie tych prawd nie jest tym. co określamy mianem 
ewangelizacji. Bóg zesłał orędzie nadprzyrodzonej mądrości, żywe Słowo, przekazywanie 
tego Słowa, którym jest Jezus, należy do sedna ewangelizacji. 

Czytamy, że Jan Chrzciciel „nie był światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć 
o światłości" (J 1, 8). Św. Paweł zdecydowanie oświadcza, że nic odważy się „wspominać 
niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus" (Rz 15, 18). Ktoś, kto spędza 
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większość swego czasu na mówieniu o własnych pomysłach i osiągnięciach czy też ktoś, 
kto cytuje tylko siebie, nie spełnia wymagań, by być prawdziwym ewangelizatorem. 

Podobnie Jezus wypowiada zadziwiające stwierdzenie, które winno zwrócić uwagę 
tych współczesnych uczonych, którzy czasami wypracowują nowe doktryny w oparciu 
o swoje idee, a równocześnie rozmywają nasze najstarsze przekonania. Odnosząc się do 
swojej nauki. Jezus mówi: „Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał" (J 7,16). 
Jeśli Jezus Chrystus ośmiela się głosić jedynie i dokładnie to, co Ojciec niebieski polecił Mu 
objawić, my wszyscy winniśmy zrobić wszystko, by postępować w ten sposób i nie czynić 
nic ponadto. 

Podsumowując, zadaniem ewangelizatora jest głoszenie Jezusa Chrystusa, żywego 
Słowa Bożego. „Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas 
— jako sługi wasze przez Jezusa" (2 Kor 4, 5). Słyszymy skargi katolików na całym świecie, 
że niektóre homilie niedzielne ich nie satysfakcjonują, co wskazuje nie tylko na głód Słowa 
Bożego, które ma ich karmić, lecz również na fakt, iż wielu ludzi jest „niedożywionych". 

Czasami plątam małego figla publiczności, polecając jej członkom, aby wyjęli swoje 
Biblie i otworzyli na liście św. Pawia do Ateńczyków. Pomimo ostrzeżenia z mojej strony, 
niektórzy wpadają w pułapkę i natychmiast zaczynają szukać listu. Św. Paweł odwiedził 
Rzym i mamy jego List do Rzymian. Pojechał do Koryntu i Biblia zawiera dwa listy do 
mieszkańców tego miasta. Podobnie było w przypadku innych miast, które odwiedził: 
Galacja, Efez, Filipia, etc. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Paweł udał się także do 
Aten, rozprawiając z miejscowymi uczonymi i filozofami na Areopagu (Dz 17, 22). Jednak 
Biblia nie zawiera listu do Ateńczyków. Wydaje się, że tylko w Atenach Paweł próbował 
łączyć pogańskie filozofie, fałszywych bogów i myślenie czysto ludzkie z cudami 
objawionej prawdy i tylko w Atenach nie udało mu się pozostawić po sobie kwitnącej 
wspólnoty chrześcijańskiej, do której by mógł pisać. Po tym doświadczeniu nigdy już nie 
łączył idei, skupiając swoje nauczanie na bogactwie słów Chrystusa, Jego przykładzie 
i zbawczych czynach. 

Nie ma powodu, by krytykować innych za uczenie ważnych i pożytecznych prawd 
ludzkich, lecz według słów św. Pawła trzeba głosić „to, co jest zgodne ze zdrową nauką" 
(Tt 2, 1). Jest to lak proste i jasne jak: „Słuchajcie i wierzcie w Słowo Boże! Żyję tym 
Słowem i daje mi ono życie w obfitości. Żyjcie tym Słowem i wy także będziecie mieli życie 
w obfitości". 

4. Daj świadectwo o Słowie, które głosisz. Zbyt łatwą rzeczą byłoby, gdyby 
ewangelizatorzy tylko mówili. Mówcy tracą wiarygodność, gdy wypowiadają słowa 
i według nich nie postępują. Każdy, kto wierzy, że Chrystus przekazuje Słowo Życia 
Wiecznego, musi świadczyć o tym poprzez swoje życie według tego Słowa, i to życie 
w każdym jego wymiarze. Inaczej mówiąc, mamy czynić coś więcej, niż tylko głosić Dobrą 
Nowinę. Poprzez radość, która cechuje nasze życie, musimy pokazać światu, jak dobra jest 
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ta nowina. Dźwięk prawdy ma rozbrzmiewać w naszym głosie, a nasze życie ma ukazać 
dowody. 

Jan Chrzciciel głosił życie pokutne. Nie czytamy więc o nim, że bywał na trzech 
bankietach w najlepszych restauracjach czy ubierał się w purpurowe szaty królewskie, czy 
mieszkał w luksusowym pałacu lub zamku. Nie, wzywał świat do nawrócenia, a cale jego 
życie było aktem pokuty. Zadawalał się szarańczą i miodem leśnym. Nosił odzienie z sierści 
wielbłąda, a jego mieszkaniem była pustynia. Był tak wiarygodny, że przyciągał do siebie 
na wyschłą pustynię cale miasta, ponieważ ludzie widzieli, że jego życie było zgodne z tym. 
do czego ich wzywał. 

W Liście do Filipian (3, 17) św. Paweł mówi, byśmy byli jego naśladowcami, jak i on 
jest naśladowcą Chrystusa. Według innego tłumaczenia tego wersetu - mojego ulubionego 
tłumaczenia - św. Paweł zaprasza nas, byśmy byli jego uczniami tak, jak on jest 
prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Którekolwiek tłumaczenie wybierzemy, przesianie 
św. Pawia jest jasne: mówi, że czyni wszystko to, do czego nas wzywa. Na przykładzie 
Pawła możemy uczyć się, jak żyć jako chrześcijanie, widząc jego życie zgodne z życiem 
Chrystusa. Paweł nie jest tylko mówcą, lecz również prawdziwym świadkiem wartości 
i prawdy orędzia Chrystusa. Jest tak bardzo przekonany o prawdzie swoich słów, że 
uczyni! je swoim życiem. 

A jak postępował sam Jezus? W cudownym kazaniu na górze nakazuje nam czynić 
wiele trudnych rzeczy. Mamy nadstawić drugi policzek, miłować naszych nieprzyjaciół 
i przebaczać tym. którzy nas zranili. On sam wypełniał wszystkie te nakazy. Zaprawdę nie 
nakazał nam nic, czego nie widzielibyśmy, że czynił w stopniu doskonałym. Dlatego mówi: 
„Uczcie się ode Mnie!" (Mt 11,29). Nigdy nie wskazuje nam, gdzie mamy pójść, zanim wpierw 
się tam sam nie uda. On pierwszy idzie, zmierzając zdecydowanie na wyżyny, które przed 
nami rozpościera. Dopiero wtedy zwraca się do nas słowami pełnymi zachęty:  Przyjdź 
i chodź za Mną!" (19,21). 

Każdy ewangelizator ma być prawdziwie wierzącym człowiekiem, co znaczy, że musi 
być tak bardzo przekonany o tym, co mówi, że staje się to prawdą, według której żyje. 
David du Plessis, prawdziwy przyjaciel szukający jedności chrześcijan i wspaniały mówca 
zielonoświątkowy, miał zawsze słowa pełne zdrowej, duchowej nauki i prawdy. Ukazując 
potrzebę, by wszyscy ewangelizatorzy byli świadkami, mówił prosto: „Gdybyśmy byli 
bardziej słoni, cały świat byłby bardziej spragniony". Inni cieszyliby się pełnym smakiem 
Dobrej Nowiny o wiele szybciej, gdybyśmy sami byli nią bardziej przesiąknięci. 

5. Bądź odważny. Ta cecha, tak bardzo widoczna w życiu Jana, Pawła i Jezusa, jest 
bardzo ważna dla współczesnych katolików. Pośród chrześcijan na świecie katolicy - 
zwłaszcza ci z bogatego Zachodu - są niezwykle nieśmiali w wyrażaniu swej wiary czy 
ukazywaniu jakiegokolwiek duchowego wymiaru. Jan i Paweł mówili z wielką odwagą, 
dlatego też obu ścięto głowy. Jezus głosił prawdę i za nią został przybity do krzyża. Pierwsi 
chrześcijanie poszli za przykładem Jezusa. W rozdziale czwartym Dziejów Apostolskich 
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czytamy, że gdy Piotr i Jan zostali zatrzymani i gdy grożono im jeszcze większymi 
sankcjami, jeśli będą ponownie przemawiać w imię Jezusa, wspólnota pierwszych 
chrześcijan zebrała się na modlitwie, lecz jej modlitwą nie było: „Panie Jezu, uratuj nas od 
tych strażników!" Modlili się: „A teraz spójrz. Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim 
głosić słowo Twoje z całą odwagą" (Dz 4, 29). Gdy skończyli się modlić. Duch Święty został 
wylany na nich z mocą, od której zatrząsł się cały budynek, gdzie się modlili, i od tej pory 
„wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże"; „apostołowie 
z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką 
laskę" (4,31. 33). 

Nie potrafiłbym kochać czy podziwiać św. Pawła bardziej, niż to czynię. Nawet 
gdybym miał szansę podziwiać go wobec dużej publiczności, z chęcią bym go zawstydził. 
Wyjaśniając mu, jak bardzo kocham ten tłum ludzi oraz wiedząc, że on także ich kocha, 
poprosiłbym go, aby odwrócił się do ściany i zdjął koszulę. Gdyby Paweł to uczynił, 
dokładnie wiem, co zrobiłby cały tłum. Każdy człowiek wydałby jęk ogromnego 
zaskoczenia, mówiąc: „Nigdy nie mógłbym sobie wyobrazić ani nie oczekiwałbym, że coś 
takiego zobaczę". W czasach starożytnego Rzymu lekarze zakładali, że czterdzieści 
uderzeń biczem wystarczyło, by zabić człowieka. Z tego powodu prawo rzymskie 
nakazywało, że tylko skazani na śmierć mogli otrzymać karę pełnych czterdziestu 
uderzeń. Wszyscy pozostali mogli być skazani na „czterdzieści razy, bez jednego". Paweł 
otrzymał tę karę przynajmniej pięciokrotnie, następnie trzykrotnie był sieczony rózgami 
i raz kamieniowany. Kto może wyobrazić sobie, jak wyglądały jego plecy! Jednak nic go nie 
powstrzymało ani nie zatrwożyło od odważnego kontynuowania zadania niesienia Dobrej 
Nowiny poganom, zarządcom i królom. 

Gdy bp Valerian D'Souza z diecezji Poona w Indiach, przemawiał na Drugich 
Światowych Rekolekcjach Kapłańskich, przytoczył opowieść o młodych katolikach 
ewangelizujących plemiona wyznawców animizmu u podnóża Himalajów w północnych 
Indiach. Chłopcy zostali zaatakowani przez grupę hinduskich fundamentalistów, którzy 
pobili ich tak mocno, że niektórym połamali ręce i nogi, a innym wetknęli w usta krowie 
łajno zebrane z drogi. Chłopcy musieli wrócić do swoich miast, gdzie się umyli i otrzymali 
pomoc medyczną. Gdy tylko się pozbierali, ponownie podążyli w góry z godną podziwu 
odwagą, by dokończyć głoszenie Dobrej Nowiny tym otwartym i słuchającym ludziom gór. 

Pomimo takich opowieści o heroizmie, my, katolicy Zachodu, lękamy się zrobić znak 
krzyża przed posiłkiem w restauracji lękamy się mówić o Chrystusie naszym dzieciom lub 
najbliższym przyjaciołom, gdyż ktoś mógłby nas odrzucić spojrzeniem lub   krytycznym 
słowem. Wydaje się, że z ewangelizacją czekamy na całkowicie bezpieczny i niekłopotliwy     
moment. 

Słyszałem, jak ktoś powiedział, że moment „gdyby Jezus czekał na całkowicie 
bezpieczny moment, by przyjść na świat, aby nas zbawić, nadal czekalibyśmy na Jego 
nadejście, a tak naprawdę to nigdy by się nie pojawił". Nasz Pan ostrzegł nas, że zadanie 
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głoszenia „kamienia odrzuconego" sprawi, że inni nas odrzucą (Dz 4, 11). Jeśli nie 
doświadczyliśmy prześladowania w żadnej formie, może to wskazywać, że nie 
ewangelizowaliśmy w dostatecznie odważny sposób. Jezus polecił nam wziąć Jego krzyż 
i Go naśladować, a to oznacza, że zadanie nigdy nie miało być łatwe. Jest to misja, która 
definitywnie wymaga odwagi. 

6. Polegaj na mocy Ducha Świętego. Zadanie jest wyraźnie nadprzyrodzone. 
Budowanie królestwa Bożego przez szerzenie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa wymaga 
Bożej mocy, a imię Tego, który jest ową mocą to Duch Święty. Jan Chrzciciel otrzymał moc 
Ducha Świętego jeszcze w łonie matki. Przed swym narodzeniem mógł zwiastować 
przybycie Mesjasza przez radosne poruszenie w łonie swej matki Elżbiety, gdy Maryja 
nosząca w sobie Jezusa, weszła do jej domu (Łk 1, 15.41.44). 

Kiedy Ananiasz położył ręce na Pawle, otrzymał on Ducha Świętego łącznie z całą 
mocą potrzebną do głoszenia Chrystusa wobec namiestników i królów oraz, ku jego 
zdumieniu, był bowiem ortodoksyjnym Żydem, wobec pogan (Dz 9,17). Boża moc 
sprawiła, że misja Pawła okazała się tak bardzo skuteczna, że - jak już wspomniałem - 
National Geographic opisał go jako tego, który „zmienił bieg chrześcijaństwa, a tym samym 
bieg świata". 

Jako człowiek Jezus otrzymał także moc Ducha Świętego. Gdy z pokorą wszedł do 
wody Jordanu, aby przyjąć chrzest Janowy, Duch Święty zstąpił na Niego w formie 
gołębicy (Mt 3, 16). Od tego momentu szedł z mocą i zaczął zdobywać podziw ludzi 
z powodu swej mądrości, władzy i wspaniałości nauczania. 

Chrystus złożył obietnicę, że pośle Ducha Świętego jako „moc z wysoka", która 
przypomni nam wszystko, co On mówił i czego uczył (Łk 24,49; J 14,26). Nasze głosy 
wytwarzają fale dźwiękowe, które docierają do bębenków usznych słuchaczy. Tylko Duch 
Święty może wziąć te słowa i przenieść je w serca i umysły z mocą wywołującą całkowitą 
przemianę osoby. 

Skoro czytamy, że Jezus, Maryja, Jan Chrzciciel, Piotr i Paweł, największe postacie w 
historii chrześcijaństwa, potrzebowały mocy Ducha Świętego, aby wypełnić swoją misję, 
bylibyśmy z pewnością aroganccy i w wielkim błędzie, gdybyśmy postanowili wykonać to 
zadanie o własnych silach. Zbawienie jest dziełem Bożym, a to oznacza, że tylko Bóg może 
wykonać to zadanie, posługując się nami lak, jak sam chce, mocą swego Ducha Świętego. 
To jest takie proste! 

7. Poświęć czas na modlitwę i przygotowanie. Dzisiaj ludzie rozumieją, że sukces 
zawodowy i dobry dochód roczny wymaga ciężkich studiów i pracy. Zanim Jezus i Jan 
rozpoczęli działalność publiczną, przygotowywali się przez pełne trzydzieści lat. Podobnie 
postąpił Paweł, otrzymując staranne wykształcenie u stóp Gamaliela (Dz 22, 3). Słyszałem, 
jak niektórzy mówili, że nie przygotowali starannie swego wystąpienia, gdyż „chcieli 
zostawić miejsce dla Ducha Świętego, aby mówił przez nich swobodnie". Wydaje się, że 
chcą oni powiedzieć, iż Duch Święty może mówić przez nich tylko wtedy, gdy z ich 
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otwartych ust płynie już potok słów. Duch mówi o wiele lepiej, a inni słyszą go wyraźniej, 
gdy nasze usta są zamknięte podczas przygotowania i modlitwy. 

Co do modlitwy, wydaje się, że całe życie Jana Chrzciciela było czasem pokuty 
i modlitwy. Z kolei Paweł prowadził ciągłą krucjatę modlitwy, nie tylko sam się 
nieustannie modlił, lecz także kończył prawie każdy swój list prośbą o modlitwę: „proście 
[...] i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego 
głoszenia tajemnicy Ewangelii" (Ef 6, 19). „Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg 
otworzył nam podwoje dla słowa, abym ją obwieścił tak, jak powinienem ją 
wypowiedzieć" (Kol 4, 3-4). „Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie 
rozszerzało się i rozsławiało" (2 Tes 3, 1). 

Nikt nie prowadził bardziej zabieganego życia niż Jezus. Nieustannie przemierzał drogi 
Galilei, spotykając wszędzie tłumy pragnące słuchać jego słów i błagające 
o błogosławieństwo. W całym tym entuzjazmie, który Go otaczał, nigdy nie pojmował 
modlitwy jako opcji, nawet w czasie najbardziej pracowitych dni. „Nad ranem, gdy jeszcze 
było ciemno, wstał i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił" (Mk 1,35). Nieustannie 
widzimy Go rozmawiającego ze swym Ojcem Niebieskim. Widzimy Go pogrążonego 
w modlitwie zwłaszcza przed podjęciem najważniejszych decyzji życia. Czytamy o tym 
przed wyborem dwunastu apostołów (Łk 6, 12), przed daniem obietnicy, że Jego ciało 
i krew będą chlebem i winem (J 6, 15), przed uczynieniem Piotra księciem apostołów (Mt 
16, 18) oraz oczywiście w czasie agonii w ogrodzie oliwnym, gdzie przygotowywał się na 
śmierć na krzyżu (Mt 26, 36). 

Ewangelizacja jest misją mówienia innym o Bogu. Jak można pełnić tę misję 
skutecznie i w interesujący sposób, jeśli nie poświęca się czasu na rozmowę z Bogiem? 

Św. Augustyn ofiarował znaczną część swego życia na zwalczanie herezji 
pelagianizmu. Pelagiusz odrzucił wymiar nadprzyrodzony, twierdząc, że jest w nas ukryta 
wrodzona doskonałość, która może uwolnić ludzkie wysiłki. Innymi słowy, człowiek może 
sam się zbawić! Każdy, kto usiłuje prowadzić innych do doskonałości, każdy, kto próbuje 
ewangelizować bez modlitwy, jest z założenia Pelagiuszem. Nasza doskonałość 
i uświęcenie jest niezaprzeczalnie dziełem Boga, a zatem można je osiągnąć tylko przez 
laski, które otrzymujemy dzięki modlitwie. 

Nic nie zastąpi priorytetu karmienia Ludu Bożego Słowem Bożym. W celu osiągnięcia 
tego, musimy być uczniami Słowa. Są ludzie, którzy mówią, że chcieliby czytać Biblię, lecz 
nie mogą na to znaleźć czasu. Mają czas, by czytać gazety i magazyny. Ślęczą godzinami 
sfrustrowani przed telewizorem. Zmieniają pilotem kanały z nadzieją, że znajdą coś 
godnego uwagi. Jeśli w ciągu tygodnia,  który zawsze ma 168 godzin, nie możemy znaleźć 
czasu na czytanie Słowa Bożego z nastawieniem modlitewnym, musimy zacząć myśleć, że 
nasze życie jest nieuporządkowane. Przedkładamy mniej ważne sprawy jako pierwsze 
i odsuwamy zdobywanie największych prawd jako rzecz pomniejszą, nie poświęcamy 
czasu oraz energii na uzdrawiające i uświęcające Słowo Boże. 
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Jest to powszechny błąd, i jest to szczególnie duży błąd tych, którzy stoją przed 
innymi i mówią o Bogu, i którzy próbują pomóc innym zrozumieć życie i naukę Chrystusa. 
Św. Franciszek z Asyżu nie był kapłanem, lecz pokornym mnichem, który szanował 
i podziwiał kapłanów. Jednak nie wahał się powiedzieć, że „kaznodzieja - ignorant jest 
bardziej niebezpieczny niż grzech!" To ostrzeżenie dotyczy w tej samej mierze 
ewangelizatorów. Ich misją jest przybliżanie innym Chrystusa, aby ją wypełnić, muszą 
dobrze znać Chrystusa. Muszą poznać Jego plan zbawienia, a z ich ust winny płynąć Jego 
słowa niosące uzdrowienie. Smutnym - i strapionym powinni głosić: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście" (Mt 11, 28). Samotnym i pogrążonym w 
depresji mogą pomóc następujące słowa Chrystusa: „A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). Zbliżającym się do kresu życia 
pocieszenie i zachętę niosą słowa: „Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" 
(J 11, 26). 

Wspierając i umacniając innych w trudnych chwilach, niosąc nadzieję i radość 
w smutku i chorobie lub promyk słońca w pochmurny dzień, posługujemy się najbardziej 
skutecznym środkiem - słowem Bożym, które niesie mądrość, światło i silę. Nie pamiętam, 
ile już razy słyszałem zatroskanym rodziców krnąbrnego syna czy córki, którzy odeszli od 
wiary lub popadli w nałóg łub też pozostają w niewłaściwych związkach. Mówiłem 
rodzicom, że posiali dobre ziarno w sercu dziecka i teraz mogą się modlić za dziecko z 
niewzruszoną ufnością opartą na Bożej obietnicy: .Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia 
grzech [...], niech się modli, a przywróci mu życie" (1 J 5. 16). Zadziwiającą rzeczą jest, jak 
wielką pomoc przynosi Boże słowo wypowiedziane we właściwym momencie i we wła-
ściwy sposób, lecz byśmy mogli wypowiadać je z przekonaniem, musimy trwać w Słowie 
Bożym przez modlitwę i studium. 

W różnych kulturach chrześcijańskich na całym świecie - przykładowo irlandzkiej, 
hiszpańskiej czy włoskiej - istnieją piękne zwroty, błogosławieństwa, pozdrowienia 
i życzenia, które przekazują wiarę, nadzieję i miłość. Te słowa i zwroty, wzięte z kart 
Pisma Świętego, mogą niekiedy być skuteczniejsze niż najmądrzejsze rady najlepszego 
psychologa. Są to słowa samego Boga, które przez modlitwę i rozważanie mogą zagościć 
na naszych ustach. 

8. Szukaj i oczekuj znaków oraz cudów. Takie podejście i taki ideał zaskakują wielu 
katolików. Ostatnie słowa św. Marka zawierają obietnicę Jezusa: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 
będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 
będą do rąk. i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 
będą, i ci odzyskają zdrowie". Czytamy dalej: „Oni zaś' poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 
a Pan współdziałał z nimi i potwierdza! naukę znakami, które im towarzyszyły" (Mk 16, 
15-20). 
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Jan Chrzciciel był kaznodzieją bez grosza, wędrował boso przez pustynię, ale siła jego 
świętości napawała lękiem potężnego i brutalnego króla Heroda (Mk 6, 20). Gdy Paweł nie 
mógł odwiedzić chorego, posyłał ucznia, aby dotknął go jego chustą i w ten sposób przy-
niósł choremu uzdrowienie i pomoc (Dz 19, 11-12). Gdy nieprzyjaciele podważali misję 
Chrystusa i zastawiali na Niego pułapki, powiedział im, że choćby nie wierzyli Jego 
słowom, powinni uwierzyć Jego dziełom, które widzieli (J 10, 38; Dz 10, 38). Jeśli znaki 
i cuda były konieczne dla Jezusa i wielkich chrześcijańskich bohaterów, takich jak Jan 
Chrzciciel i św. Paweł, o ileż bardziej są potrzebne nam? Nie tylko są potrzebne, ale 
i oczekiwane! Jezus zdecydowanie wypowiada słowa: .Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, 
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca" (J 14, 12). Jezus niecierpliwił się, gdy 
Piotr zaczął tonąć na wodzie (Mt 14, 31) i był bardzo zawiedziony, gdy uczniowie nie 
potrafili pomóc ojcu, którego syn był epileptykiem (Łk 9, 41). 

Radosne oznajmianie ludziom, że Jezus ich kocha i może im pomóc jest dla nich bez 
odwołania się do Niego, by to uczynił, nieprzekonujące. Diabeł, opanowując wszystkie 
współczesne środki komunikacji, działa z tak wielką siłą w dzisiejszym świecie, że musi-
my widzieć przejawy jeszcze większej mocy Bożej, podobnie jak ukazał to Eliasz w walce 
z prorokami Baala (1 Kri 18,20-40) czy Maryja wywołująca spektakularny cud na uczcie 
weselnej w Kanie (J 2, 1-11). Powiedziano nam, że gdybyśmy mieli wiarę jak ziarno 
gorczycy, moglibyśmy podnosić góry grzechów, chorób, nienawiści oraz 
niesprawiedliwości i rzucać je w morze (Mk 11, 23; Mt 17, 20; Łk 17, 5-6). Trzeba, żeby 
świat zobaczył dobre dzieła, a to oznacza, że Bóg pragnie, abyśmy się nieustannie modlili 
o znaki i cuda. 

9. Mów radośnie i optymistycznie. Słowo „Ewangelia" znaczy Dobra Nowina, a zatem 
jednym z zadań ewangelizatora jest głoszenie tej nowiny jako dobrej nowiny. Czasami 
cyniczni komicy parodiują, kaznodziejów, ukazując ich jako ludzi wieszczących sądne dni 
w grzmiący i przygnębiający sposób. Czy w taki sposób głosili Dobrą Nowinę nasi trzej 
najwięksi ewangelizatorzy? 

Słyszę jedynie radość w głosie Jana Chrzciciela mówiącego: „Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata" (J 1,29). Jan przeżył swoje życie, aby doczekać momentu radości, w którym 
Chrystus stanął przed nim, gotowy, by się objawić tłumom. Widzę Jana skaczącego z radości, 
gdy wypowiadał te słowa, które były najradośniejszą nowiną, jaką ktokolwiek głosił. 

Paweł wymienia radość jako drogocenny owoc Ducha Świętego (Ga 5, 22). Nieustannie 
mówi o radości, którą przynosi mu spotkanie braci i sióstr w Chrystusie (Rz 15,24.32; Flp 4, 1; 
1 Tes 3,9). Jest tak wielkim optymistą, że zapewnia nas: „Wiemy też. że Bóg z tymi, którzy Go 
miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,28). 

Przy narodzeniu Jezusa anioł nie śpiewał pieśni żałobnej, lecz mówił: „Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu" (Łk 2, 10). Tłumy, które szły za 
Jezusem na pustynię i wspinały się na drzewa i wzgórza, aby Go tylko zobaczyć, nie 
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oczekiwały smutnych opowiadań. Na samym początku swego publicznego życia Jezus 
oznajmił, że Duch Święty namaścił Go, aby „ubogim niósł dobrą nowinę" (Łk 4, 18). 
I właśnie ją niósł! 

Żaden prorok sądu ostatecznego nie jest ewangelizatorem! Ewangelizatorzy 
zwiastują, że w Jezusie Chrystusie posiadamy najdrogocenniejszą perłę, ukryty skarb 
o bezcennej wartości. On jest Bogiem, który nas ukochał do tego stopnia, że umarł za nas, 
Królem, który dzieli się z nami wszystkimi bogactwami swego królestwa! 

Ta Dobra Nowina jest dobra, a jednak widziałem reklamy telewizyjne, w których ludzie 
mówili o nowym mydle z większą radością i entuzjazmem, niż słyszymy to niekiedy z ambon 
podczas niedzielnych nabożeństw. Od Roku Jubileuszowego 2000 pewien młody kapłan 
w Brazylii gromadzi dziesiątki tysięcy wiernych na codziennych Mszach i setki tysięcy 
wiernych na zgromadzeniach religijnych odbywających się na największych stadionach 
piłkarskich. Gdy oglądałem program dokumentalny poświęcony temu kapłanowi, próbowałem 
przeanalizować, co czyni go tak bardzo atrakcyjnym kaznodzieją, i doszedłem do wniosku, 
że jest to właśnie jego radość.  

Świat przedstawia religię jako nudną, jako monotonne i pozbawiające nas 
przyjemności doświadczenie. A jest dokładnie odwrotnie: jest to nasza najpewniejsza 
droga do pokoju i radości! Jeśli nasze słowa i czyny będą przepełnione optymistyczną 
nadzieją i radością, jeśli nasza mowa będzie ukazywać szczęście, i jeśli na naszych 
twarzach ukaże się uśmiech, świat zobaczy, że Jezus jest prawdziwie Dobrą Nowiną. 

Zwyczajne okoliczności do głoszenia Dobrej Nowiny 

Ważną rzeczą jest ukazanie, jak łatwo ewangelizować, gdy kierujemy się tymi 
dziewięcioma zasadniczymi wskazaniami. Czynię to, pytając publiczność, kiedy ostatnio 
ktoś wspomniał im o swoim problemie, bólu czy lęku. Mógł to być ból głowy, kłopoty 
żołądkowe czy ból serca. Mógł to być mąż nadużywający alkoholu, syn, który nie chce 
chodzić do kościoła, lub córka mieszkająca ze swoim chłopcem. Mógł to być problem 
finansowy czy przejaw nerwowości lub depresji. Być może usłyszeli złą wiadomość 
dotyczącą ich zdrowia. Może była to sytuacja pełna napięcia czy nie zakończona kłótnia. Za 
każdym razem, gdy pytam łudzi, kiedy ostatnio zetknęli się z taką sytuacją, otrzymuję 
odpowiedź: „Tego ranka" lub „Wczoraj popołudniu". 

Niezależnie od tego, jak ktoś wyraził swój problem, sprowadza się on do 
następujących słów: „Szukam osoby czy rzeczy, która może mnie wybawić z tego 
problemu. Byłem u lekarza, w banku, u prawnika i polityka, nawet poszedłem do 
psychologa. Nikt mi nie pomógł, więc nadal szukam kogoś, kto tego dokona". 

Zatem gdy ktoś przyjdzie do ciebie z tego rodzaju kłopotem, co masz powiedzieć? 
Częstą reakcją jest stwierdzenie: „Myślisz, że tylko ty masz problemy!" I zaczynasz 
wymieniać swoje własne problemy. Na przykład, ktoś informuje cię, że musi iść na 
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operację, a ty zaczynasz: „Powiem ci o swojej operacji!" Co to za pomoc? Ktoś przeszedł do 
ciebie, myśląc o jednej operacji, a teraz ma dwie operacje nagłowię! 

Zamiast podwajania ludziom zmartwień, trzeba wsłuchać się dokładnie w to, co 
mówią, a ich słowa mogą brzmieć następująco: „Szu Lam kogoś lub czegoś, co mnie 
wybawi z tego kłopotu". Sam fakt, że powiedzieli ci o swojej potrzebie, to rezultat 
bezpośredniego działania Ducha Świętego, który daje ci doskonalą okazję do głoszenia 
imienia Tego, Który Zbawia. To jest proste, a takie okazje zdarzają się dosłownie codziennie! 
Zatem następnym razem, gdy ktoś  wspomni o swoim problemie, powiedz: „Wiesz, miałem 
podobne problemy i zawsze przedstawiałem je Jezusowi. On czeka na mnie za każdym razem, 
pociesza mnie i umacnia, daje mi odwagę, mądrość i cierpliwość - potrzebne do czekania na 
Jego odpowiedź: On zawsze przeprowadza mnie przez trudności i On kocha ciebie tak, jak ko-
cha mnie. On zawsze czeka na ciebie". 

Później nadchodzi moment, który wymaga od ciebie odrobinę odwagi: „Pozwól, że 
odmówię za ciebie krótką modlitwę". Po czym, wziąwszy jego/ją za rękę lub położywszy swą 
rękę na jego/jej ramieniu lub głowie, odmów krótką modlitwę, prosząc Jezusa, by stał się 
odpowiedzią na problem i zaspokoił jego/jej potrzeby. 

To wszystko! Wykonałeś zadanie! Ewangelizowałeś! Bóg dał ci okazję i tyją dobrze 
wykorzystałeś, przede wszystkim dzięki temu, że wymieniłeś imię Zbawcy, po drugie, przez 
modlitwę przekazałeś tę osobę Jezusowi, który jest Zbawicielem. Twoje zadanie zostało 
wykonane. Teraz wszystko zależy od Jezusa i nie ma powodu, by wątpić, że On wykona swoje 
zadanie i że uczyni to dobrze! 

Podsumowując, Zbawiciel świata przyszedł na ziemię. Jego imię to Jezus z Nazaretu. 
Zdumiewające, iż Bóg wybrał i posłał nas, byśmy byli Jego świadkami. Mamy ukazywać Jezusa. 
Mamy z pokorą głosić Go jako Słowo Życia, aby On sam mógł z mocą działać w nas i przez nas. 
Lecz musimy czynić coś więcej, niż tylko głosić Słowo. Musimy Nim żyć w sposób, który czyni 
nas prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa aż po krańce ziemi. Mamy być mężczyznami 
i kobietami oddanymi rozważaniu i modlitwie. Mamy działać odważnie oraz całkowicie 
i absolutnie polegać na mocy Ducha Świętego, oczekując i doświadczając znaków i cudów, 
które Bóg będzie dokonywał przez nas w sposób, który napełni nas nadzieją i optymi-
zmem oraz nieprzezwyciężoną radością! 

Tak, Dobra Nowina jest dobra i dla tych. którzy wiedzą, jak ją głosić, życie nie może 
być już lepsze. 
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Ks. Ireneusz Skubiś: – Mamy Rok św. Pawła. Jest Ojciec prekursorem nowej 
ewangelizacji. A Rok św. Pawła to nie tylko czas nowej ewangelizacji, ale również 
ewangelizacji przyspieszonej.  

O. Tom Forrest: – Chciałoby się dodać – nowy rok odwagi. Św. Paweł był niewiarygodnie 
odważnym człowiekiem. Dzisiaj kapłani, zarówno księża, jak i biskupi, potrzebują takiej 
odwagi.  

– Ideę nowej ewangelizacji bardzo popierał Jan Paweł II. Jak ta sprawa wygląda dzisiaj 
w Kościele?  

– Sądzę, że pewna moc została utracona. To, co było zrobione wcześniej, jest już 
niewystarczające. Mamy okazję, by uczynić trzykrotnie, pięciokrotnie więcej, ponieważ 
jest o wiele więcej do zrobienia. Zbliża się jubileuszowy rok 2033 – wspaniała okazja do 
mobilizacji sił. Wielkie wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji koncentrowało się 
na Jubileuszu Roku 2000, a przed nami największy jubileusz – nie tylko przyjścia 
Chrystusa na świat, ale i Jego śmierci, i zmartwychwstania, ustanowienia Eucharystii, 
wstąpienia do nieba... I nasze własne narodzenie jako Kościoła, kiedy to zesłał na nas 
Ducha Świętego. Uważam, że to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami...  

– Proszę o krótką charakterystykę Roku 2000 z perspektywy dnia dzisiejszego...  

– Zdarzyło się bardzo wiele dobrych rzeczy. Imponująco wiele. Dla przykładu – 100 mln 
pielgrzymów przybyło do Rzymu. Ojciec Święty przekonywał wtedy, że jeżeli 
wykorzystamy tę wielką okazję, Kościół na całym świecie przeżyje nową wiosnę. Był 
jednak realistą, dlatego dodawał, że nie wszyscy to dzieło podejmą, ba! – nie wszyscy 
o apelu Papieża nawet usłyszą. Przyznaję, że dla mnie jest to główny problem w Kościele. 
Być może zbyt wielu kapłanów, biskupów, gdy mówi o Kościele, mówi o swojej w nim 
obecności, tzn. gdzie i w jakim momencie się teraz znajduje i czym się zajmuje. A Kościół to 
całe ciało Chrystusa. I gdyby całe ciało Chrystusa podjęło wezwanie Jana Pawła II do nowej 
ewangelizacji, wydarzyłyby się wspaniałe rzeczy. Widzielibyśmy wiosnę Kościoła. Nie 
wolno nam jednak tracić nadziei. Nigdy nie jest za późno. Jestem przekonany, że teraz 
Ojciec Święty woła do nas ponownie, nie z Rzymu, ale z nieba: – Dalej, naprzód. Teraz jest 
kolejna okazja! Tą okazją jest jubileusz istnienia Kościoła – rok 2033. Dlatego mój apel 
brzmi: Kontynuujmy to dzieło!  
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– Wrócę do ważnych dni, gdy odchodził Jan Paweł II, dając świadectwo nie tylko świętego 
umierania, ale i świętej śmierci. Jak Ojciec postrzega to wydarzenie dla wiary 
i ewangelizacji?  

– Sądzę, że dla Jana Pawła II, który zawisł wtedy na krzyżu z Chrystusem, ból nie był 
największym krzyżem. Ponieważ Ojciec Święty spędził całe życie, głosząc, że Jezus 
Chrystus jest Zbawicielem, największym cierpieniem u schyłku życia była dla niego utrata 
tej możliwości. Pamiętam, jak stał w oknie i patrzył na tłumy zebrane na Placu św. Piotra. 
Słowa były w jego sercu, w umyśle, ale, niestety, nie mógł ich już wypowiedzieć. Nie jestem 
pewny, czy w jego oczach były łzy, ale jestem pewny, że były one w jego sercu. Jan Paweł II 
powinien być dla nas wzorcem postępowania. Nie żył, by jeść, pić, nosić modny strój, 
zbierać pieniądze – żył, by ewangelizować! Jan Paweł II był apostołem Pawłem naszych 
czasów. W Polsce ten obowiązek kontynuowania jego nauczania powinien być szczególnie 
żywy.  

– Jak Ojciec widzi ewangelizację związaną z Rokiem św. Pawła, żeby można było 
stwierdzić, że jest ewangelizacją przyspieszoną?  

– Nie zgadzam się ze słowem „przyspieszony”. Słowo to powoduje, że dzieje się wiele, ale 
ciągle niewystarczająco. Musimy doprowadzić do tego, by sami katolicy zaczęli 
ewangelizować. Wielu spośród nas nie rozumie słowa „ewangelizacja” i nie ma poczucia 
obowiązku ewangelizowania. Gdybym miał 10 mln euro, czy włożyłbym je do kieszeni 
albo do banku i byłbym zadowolony, że mam pieniądze? Jezus Chrystus nie jest 10 mln 
euro. On jest jak 10 mld! On jest skarbem! Ale większość katolików nie zrozumiała jeszcze, 
że mają skarb, którym muszą się dzielić. O czym ludzie rozmawiają? O filmach, 
o programach telewizyjnych, o polityce, ale nie mówią nic o największym i najważniejszym 
błogosławieństwie, jakim jest Jezus Chrystus. Akceptuję słowo „przyspieszony” pod 
warunkiem, że chodzi o ogromne przyspieszenie. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, że 
zabierze Chrystusa z mojego życia, powiedziałbym mu – lepiej mnie zabij. Przesadzam? 
Nie! Raczej umarłbym, niż straciłbym Chrystusa. Ponieważ gdybym Go stracił, nie 
widziałbym sensu dalszego życia, nie wiedziałbym, że w ogóle żyję. Byłbym jak niektórzy 
sławni ludzie, który gdy gubią sens życia, zaczynają pić, narkotyzować się. Nie potrzebuję 
tego, bo mam Chrystusa! I chcę to moje doświadczenie przekazywać innym katolikom. 
Chcę im powiedzieć, że nie wystarczy iść za Jezusem, trzeba Go także przekazywać innym. 
Z pasją! Może dlatego, gdy przemawiam, wymachuję rękami i krzyczę w głos: Zróbcie to!  

– Mówiąc o przyspieszeniu, mam na myśli włączenie w ewangelizację mediów, np. 
internetu. Dzisiaj możemy przez internet prowadzić katechezę dla Chińczyków. Środki 
techniczne, jakimi dysponujemy, mogą znacznie przyspieszyć misję ewangelizacyjną.  

– Technika daje nam sprytny sposób przesyłania wiadomości. Ale potrzebujemy jeszcze 
innego rodzaju kreatywności. Pomyślmy o milionach ludzi, którzy wypowiadają się na 
blogach w internecie. Jak sprawić, by nasze słowa były czytane przez internautów? Jestem 
na tak, jeśli chodzi o przyspieszanie za pomocą techniki, ale jeszcze bardziej jestem za 
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twórczym przekazywaniem Ewangelii. Jezus był geniuszem, jeśli chodzi o sposób 
wypowiedzi: „Człowiek wyszedł na pole, by siać ziarno...”. „Ojciec miał dwóch synów...” 
i inne Jego przypowieści. My, współcześni, potrzebujemy takiego tchnienia geniuszu, 
pochodzącego od Ducha Świętego, by ludzie usłyszeli to, co mamy do powiedzenia. 
Możemy nazwać ten dar rozmaicie: twórczością, umiejętnością komunikowania. 
Hollywood posiadł ten dar, mają go także niektóre gazety. Tymczasem, w moim 
przekonaniu, Kościół czasami nie wykorzystuje tego daru, nie zwracamy uwagi na sposób 
komunikowania. Dlatego zaczynam zawsze od słów: „Przyjdź, Duchu Święty...”. Błagam 
Jezusa, by zesłał swojego Ducha Świętego na Kościół, byśmy mieli prawdziwe 
przyspieszenie, sukces w głoszeniu Dobrej Nowiny, przez znalezienie twórczych 
sposobów głoszenia prawd wiary, metod, które dotrą do młodzieży…  

– „Niedziela” jest pismem wielkonakładowym. Jako redakcja mamy spore doświadczenie, 
które wskazuje, że dzięki mediom dzieje się dużo dobrego. Chociażby dzięki internetowi. 
Naszą stronę internetową miesięcznie odwiedza kilkaset tysięcy osób.  

– To bardzo dobrze. Modlę się, żeby Waszą stronę odwiedzały nawet dwa miliony... Jestem 
przekonany, że Jan Paweł II na pewno ucieszyłby się, słysząc, w jaki sposób „Niedziela” 
wykorzystuje dzisiaj internet.  

– Jak powiedział kard. Stanisław Dziwisz – a jest to także zapisane w książce 
„Świadectwo” – Ojciec Święty Jan Paweł II czytał „Niedzielę”. Motywem przewodnim 
naszej pracy duszpasterskiej jest dziś Rok św. Pawła. Jak Ojciec widzi wykorzystanie tego 
czasu dla ewangelizacji?  

– Podczas waszyngtońskiej premiery filmu „Pasja” poznałem Mela Gibsona. Gdybym go 
spotkał teraz, namawiałbym go do nakręcenia filmu o życiu św. Pawła. Wiem, że o życiu 
św. Pawła zrobiono wiele filmów, ale chciałbym zobaczyć film, który o św. Pawle zrobiłby 
Mel Gibson. Jakże wiele możemy się nauczyć od św. Pawła Ewangelizatora! Chciałbym 
wskazać tylko jedną z jego zasad: Nigdy nie przestawaj! Nigdy nie rezygnuj! W filmie 
Gibsona jest scena biczowania, zdaniem wielu – zbyt realistyczna. A Pawła w ten sposób 
biczowano pięciokrotnie, raz był kamienowany, o mało go nie zabito – oprawcy porzucili 
go, myśląc, że już skonał. A on wstawał, szedł do następnego miasta i ewangelizował. 
Powrócił nawet do miasta, w którym chciano go ukamienować, i nadal ewangelizował. Czy 
można pojąć taką determinację, to, że w jego umyśle nigdy nie powstała myśl o rezygnacji? 
Można, jeśli dla tej idei się żyje. I sądzę, że w Roku św. Pawła tego właśnie możemy się od 
niego nauczyć. Mamy zadanie i nie możemy się od niego wywinąć, niezależnie od tego, kim 
jesteśmy…  

– Jak, zdaniem Ojca, powinna być obecnie prezentowana odwaga ewangeliczna w duchu 
św. Pawła?  

– Popatrzmy na dzisiejszych kapłanów. Potrzebna jest im pasja, z jaką św. Paweł głosił 
Ewangelię. Podróżuję po całym świecie, przeleciałem jakieś 2-3 mln mil. Ktoś pomyśli, że 
jest to ogromny wysiłek. A ja sądzę, że łatwiej jest zjechać tyle mil niż być biczowanym, 
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chodzić pieszo po Izraelu, jak czynił to św. Paweł. Bez wątpienia był bohaterem. Wszyscy 
potrzebujemy natchnienia heroizmu. I musimy głosić heroizm Pawła, by inni uświadomili 
sobie, jak w rzeczywistości niewiele czynią i jak wygodnie żyją. Czy zwrócił Ksiądz uwagę, 
że Jan Paweł II nigdy nie siadał do stołu sam? Nie mówił, że chce chwili spokoju, 
samotności. Zapraszał do siebie ludzi. Ojciec Święty nawet kiedy jadł, to pracował. 
Nieustannie dawał siebie innym ludziom. Nie było w nim pokusy wygodnego życia. 
Podobnie jak u św. Pawła. Powinniśmy wszyscy brać przykład z tych wielkich ludzi. Ksiądz 
przez tygodnik, przez radio, internet podejmuje wielkie dzieło ewangelizacji. A ja wołam, 
by w ten sposób angażowali się w to dzieło wszyscy kapłani. Benedykt XVI próbuje to 
robić, ogłaszając wielki Rok św. Pawła.  

Jestem od lat zakochany w św. Pawle. Odwiedziłem kiedyś trzy fontanny, które są blisko 
Bazyliki św. Pawła – miejsce, gdzie odcięli mu głowę. Pomyślałem, że musiał mieć mocną 
głowę. Kiedy mu ją odcięli, niejako „skakała”, i kiedy uderzała w powierzchnię ziemi, z tego 
miejsca wytryskiwała woda. Nawet teraz św. Paweł produkuje źródła wody.  

– Wracając do pokus, ta najpoważniejsza to konsumizm. Pokusa konsumizmu nie jest 
obca dzisiejszemu człowiekowi, także księżom...  

– Pamiętam artykuł o ludziach, którzy nazywani są yuppies – dobrze wykształceni, 
świetnie zarabiający, którzy żyją, by kupować. Nie mają już gdzie gromadzić tych dóbr. 
Konsumizm jest najprostszą drogą prowadzącą do utraty sensu życia. Szukania 
„pocieszaczy”, takich jak alkohol, narkotyki, przemoc. Odważni są dzisiaj ci, którzy żyją 
skromnie, którzy starają się czynić dobro, działać charytatywnie – czyli nie wydawać tylko 
na własne przyjemności. Wiem, że trzeba odwagi, by rozdawać pieniądze. Chrystus 
podpowie, co z nimi zrobić. Jeden z najbogatszych ludzi świata – Bill Gates zrobił tak. 
Rozdał potrzebującym 40 mld dolarów. To jest odwaga w stylu św. Pawła!  

– Co Ojciec sądzi na temat filozofii supermarketów? W każdą niedzielę tysiące ludzi 
zamiast do kościoła idzie do marketów. Coraz częściej mówi się, że centra handlowe 
zastępują dziś świątynię. W Polsce niedziela jest dniem handlowym.  

– Ludzie nie czczą Stwórcy, ponieważ są zbyt zajęci, czcząc przedmioty.  

– Po wizycie Benedykta XVI we Francji obserwujemy większe zainteresowanie 
Francuzów wiarą… Tamtejsza lewica jest nawet przerażona reakcją na to, co mówił 
Papież.  

– Sądzę, że ich nastraszył. To było dobre, co uczynił. Lewica mówi o ewolucji, ale nie może 
znaleźć dowodu na nią; nie może udowodnić, że Boga w tym nie było… Jestem szczęśliwy, 
że lewicą zatrzęsło. Nie znalazł się żaden odważny, by wejść w dyskusję z Benedyktem XVI, 
wtedy zobaczyliby, że Papież potrafi odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie. Sądzę, że 
francuscy lewicowcy polegliby przy pytaniach, jakie zadałby im Ojciec Święty…. Na koniec 
naszej rozmowy proszę mi pozwolić na krótką refleksję o Polsce. Przyjechałem tu po raz 
pierwszy jakieś 25 lat temu. Polska była wtedy krajem komunistycznym, biednym. 
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Zgubiłem rękawiczki. Kiedy jeździłem po Polsce, osoby, które były moimi przewodnikami, 
próbowały kupić mi parę rękawiczek. Nigdzie nie mogły ich znaleźć. Jakaś kobieta 
powiedziała, że zrobiłaby mi rękawiczki, gdyby miała trochę wełny. Ale wełny też wtedy w 
Polsce nie było. W sklepach była tylko wódka. Na ulicy widziałem małe stoisko 
z kiełbaskami, ludzie stali w kolejce, by je kupić. Zaproszono mnie na obiad – czułem się 
winny, gdy jadłem podane mi wówczas małe kawałki kurczaka... Ale Bóg dokonał cudu 
w Polsce. Widzę Polskę zmartwychwstałą, Polskę dobrobytu. Tylko czasem boję się, by 
Polska nie zapłaciła za dobrobyt utratą wiary. I niech Bóg da Wam siłę do mocnego 
głoszenia Ewangelii. Z mocą, która dociera do krańców ziemi. Wiele dobrych rzeczy 
przyszło na świat z Polski. Pamiętajcie, że daliście światu Jana Pawła II. Dlatego dziękuję 
Bogu za Polskę. Niech Bóg nieustannie błogosławi Polskę…  

  

Przez ewangelizację - od czasu promulgowania adhortacji Evangelii nuntiandi przez 
papieża Pawła VI - rozumie się "zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju 
ludzkiego" (nr 18)65. Jako taka, przekonywał Jan Paweł II, oznacza misję powszechną 
Kościoła, która obejmuje szereg różnych przedsięwzięć z myślą o realizacji zbawczego 
planu Boga. Innymi słowy, chodzi o posługę na rzecz zbawienia rodzaju ludzkiego, czyli 
posługę jednania człowieka z Bogiem i ludzi między sobą, w ramach której trzeba 
podejmować różne formy działalności, uwzględniając trzy zasadniczo różne sytuacje, 
które najczęściej zachodzą na siebie: specyficzną misję ad gentes, działalność 
duszpasterską i nową ewangelizację66.  

Droga realizacji jest za każdym razem ta sama: zwiastowanie Boga, który jest 
miłością (por. l J 4,8.16), po prostu świadczenie o Miłości. Jak tę drogę rozumieć, co jej 

                                                 
65

 W dekrecie Ad gentes ojcowie Soboru mówili o misjach, a rozumiano przez nie "szczególne inicjatywy, poprzez 

które posłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, wykonują zadania głoszenia Ewangelii 

i wszczepienia samego Kościoła w te narody lub grupy, które jeszcze nie wierzą w Chrystusa" (nr 6).  
66

 W Redemptoris missio (por. nr 33-34) Jan Paweł II wyjaśnia: Pierwszą, tzw. ewangelizację misyjną, powinno się 

podejmować tam, gdzie Chrystus i Jego Ewangelia nie są znane, i tam, gdzie brak wspólnot chrześcijańskich 

wystarczająco dojrzałych, aby mogły wcielać wiarę we własne środowisko i głosić ją innym grupom ludzi. 

Duszpasterską troskę, inaczej ewangelizację pastoralną, należy rozwijać tam, gdzie istnieją wspólnoty chrześcijańskie, 

które posiadają odpowiednie i solidne struktury Kościoła, żarliwość wiary i życia, promieniują świadectwem dawanym 

Ewangelii, czują się zobowiązane do jej głoszenia. Natomiast ewangelizacją wtórną (reewangelizacja) trzeba objąć kraje 

o chrześcijaństwie dawnej daty, czasem także Kościoły młode, i stosować wszędzie tam, gdzie całe grupy ochrzczonych 

utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa 

i Jego Ewangelii. Nowa ewangelizacja w wykładni Jana Pawła II ma podwójne znaczenie. Oznacza szczególny sposób 

ewangelizacji w sytuacji utraty przez wiernych żywego sensu wiary i eklezjalnej świadomości, a równocześnie wyraża to 

wszystko, co stanowi o odnowie dynamizmu zbawczego posłannictwa Kościoła przy uwzględnieniu przemian 

kulturowych we współczesnym świecie: nową gorliwość apostolską, współdziałanie Kościołów, nowe środki i metody, 

nowe obszary i nowe podmioty ewangelizacji. Zob. szerzej A. Czaja, Nowa ewangelizacja w warunkach zmian 

kulturowych. Papieska interpretacja i program, w: Kościół - Naród - Rodzina. Nauczanie Jana Pawła II w praktyce 

duszpasterskiej, red. B. Migut, D. Capała, Lublin 2004, s. 41-46. 
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skuteczną realizację warunkuje i jak ją dziś wdrażać w życie, oto pytania, na które 
zamierzam odpowiedzieć w trzech kolejnych punktach.  

 

1. EWANGELIZACJA JAKO ŚWIADCZENIE O MIŁOŚCI W MOCY BOŻEGO DUCHA 

Posyłając uczniów, Jezus nie tylko nakazuje im iść na cały świat, do wszystkich narodów 
(por. Mt 28,19), lecz równocześnie daje im obietnicę, że ci, którzy uwierzą, "nowymi 
językami mówić będą' (Mk 16,17). Spełniło się to w dzień Pięćdziesiątnicy: "Wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch dał 
mówić". Z tekstu Dziejów Apostolskich (2,4) wynika, że inaczej aniżeli św. Paweł, Łukasz 
przez charyzmat mówienia językami (obcymi) rozumie nie modlitwę w sposób szczególny 
inspirowaną przez Ducha Świętego, lecz inspirowane przez Ducha dzieło zwiastowania 
Dobrej Nowiny.  

U początku tego dzieła jest wylanie Ducha Świętego. Łukasz przekazuje, że wskutek 
napełnienia Duchem apostołowie "zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch 
pozwalał mówić" - dosłownie jak im pozwalał wyjaśniać.  

Użyte tu greckie słowo apophthegestai - przekonuje Kudasiewicz - oznacza: "wyjaśniać 
podniesionym głosem, mówić z entuzjazmem". To znaczy, że apostołowie głosili 
Ewangelię z wielkim zapałem i że było to mówienie zgodne z wolą Chrystusowego 
Ducha67.  

Z dalszego opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy wynika, że Żydzi ze wszystkich 
krajów oraz cudzoziemcy rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów (Dz 2,6.11). 
Fakt ten napełnił ich zdziwieniem (Dz 2,6). Przyczyną tego zdziwienia było to, że każdy 
z uczestników wydarzenia słyszał apostołów w swoim własnym języku ojczystym. Na 
oznaczenie "języka" użyty jest w tekście grecki rzeczownik dialektos, który oznacza język 
jakiegoś narodu lub regionu. Każdy więc słyszał słowa w swym macierzystym języku.  

Rodzi się tu pytanie, jak to było możliwe? Mówiąc kilkakrotnie o słyszeniu we 
własnym języku, Łukasz wydaje się suponować, że dar Pięćdziesiątnicy był również darem 
słyszenia (Dz 2,6.11). Dlatego oznacza "podwójny cud: cud mówienia obcymi językami 
i cud słyszenia tych języków"68. Jedni w Duchu mówią, drudzy ogarnięci Duchem słyszą, 
a treścią mówienia są "wielkie dzieła Boże" (Dz 2,l1b). Łukasz nie precyzuje tych dzieł, ale 
z dalszego kontekstu wynika, że są nimi męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które 
objawiają potęgę i dobrodziejstwo miłości Boga do rodzaju ludzkiego69. Owocem jest 
jednoczenie rozproszonego rodzaju ludzkiego, a więc przezwyciężenie tego, co znacząco 
ilustruje opowiadanie o wieży Babel70.  

                                                 
67

 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998, s. 358. 
68

 Tamże, s. 359.  
69

 Por. tamże. 
70

 Księga Rodzaju (11,l-9) opowiada, że przez grzech pychy ludzie stracili zdolność do porozumiewania się 

i tworzenia jedności między sobą. Zstąpienie Ducha Świętego jednoczy rozproszonych. Bóg tworzy nową jedność wśród 
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Zatem u podstaw dzieła ewangelizacji jako świadczenia o Miłości jest charyzmat 
mówienia nowym językiem, obcym światu. Ewangelizować znaczy przekazywać światu z 
zachwytem i entuzjazmem to wszystko, co Duch Święty pozwala mówić, i tak, jak pozwala 
wyjaśniać. To znaczy, że autentyczne świadczenie o Miłości jest dziełem bosko-ludzkim. 
Trzeba nawet stwierdzić, że bardziej Boskim aniżeli ludzkim. Stanowi pneumatohagijne 
i charyzmatyczne wydarzenie. Jest inspirowane przez Ducha, jest nade wszystko Jego 
dziełem. On jest źródłem Jego mocy przemieniającej ludzkie życie. Jest wielkim znawcą, co 
więcej jest uosobieniem tej Miłości, o której mamy świadczyć71. Duch Święty i jest też 
możliwością i gwarantem wdrażania w życie owej posługi jednania człowieka z Bogiem 
i ludzi między sobą. Zapewnia przecież związek trynitarny, na którym opierają się 
wszystkie inne więzi i z którego wszystkie inne wynikają72. Trzeba więc pozwolić mówić 
Duchowi; nie tyle z siebie mówić, co w Duchu i z Ducha, Jego mocą.  

Tak właśnie ewangelizował Apostoł Narodów. Dlatego papież Benedykt XVI dobrze 
wie, co mówi, gdy apelując na wielu miejscach o obudzenie zapału ewangelizacyjnego, 
wskazuje na św. Pawła. Daje nam wyraźnie do zrozumienia, że w Roku św. Pawła trzeba 
nie tylko zainicjować refleksję nad jego myślą, lecz nade wszystko podjąć dzieło św. Pawła, 
nie unikając i nie bojąc się żadnych współczesnych areopagów.  

2. NIEZBYWALNE PRAWIDŁA EWANGELIZACJI 

Mam tu na myśli pewne uwarunkowania i zasady autentycznej działalności 
ewangelizacyjnej. Chodzi o parametry, które muszą być respektowane jako priorytetowe, 
by móc oczekiwać dojrzałych owoców.  

2.1. Potrzeba współdziałania z Duchem Świętym  

Mając na względzie fakt, że dzieło ewangelizacji jest wielkim darem Ducha i wiąże się 
z równoczesnym obdarowaniem słuchających tak, że mogą pojąć i zrozumieć, a także 
przyjąć to, co mówi Duch do Kościołów, nie trzeba się zamartwiać o owocowanie, 
o skuteczność ewangelizacji. Nie trzeba się też obawiać świata, ponieważ Boży Duch jest 
stale z nami i nade wszystko On urzeczywistnia Dobrą Nowinę pośród rodzaju ludzkiego.  

Niejako z drugiej strony, ponieważ jakakolwiek forma ewangelizacji jest 
wydarzeniem pneumatohagijnym, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie urzeczywistni 
się jej chwytami duszpasterskimi. Dlatego w dziele ewangelizacji nie można zapominać 

                                                                                                                                                                    
ludzi przez pośrednictwo języków zrozumiałych dla każdego. Reakcja świadków Pięćdziesiątnicy ukazana została 

również w dalszych wersetach drugiego rozdziału Dziejów (w. 8-11). Uczestnicy, ciągle zdziwieni, pytają: "słyszymy w 

naszym własnym języku, w którym zostaliśmy zrodzeni" (Dz 2,6). Zaimek "naszym" i imiesłów "zrodzeni" wyraźnie 

podkreślają, że był to język ojczysty pytających. Potwierdza to Łukasz w Dz 2,11b, wyjaśniając, że mówienie w "obcych 

językach" polega na mówieniu w językach zrozumiałych dla słuchaczy (por. Dz 2,4).  
71

 Jan Paweł II mówi o tym wyraźnie w encyklice Dominum et Vivicantem (nr 10): "W swoim życiu wewnętrznym 

Bóg «jest Miłością» (por. 1J 4, 8.16), miłością istotową, wspólną trzem Osobom Boskim; miłością osobową jest Duch 

Święty jako Duch Ojca i Syna, dlatego «przenika głębokości Boże» (por. 1Kor 2,10) jako Miłość-Dar niestworzony. [...] 

Jest Osobą-Miłością. Jest Osobą-Darem". 
72

 Joseph Ratzinger wyświetla ten stan rzeczy w Raporcie o stanie wiary, nazywając Ducha Świętego "Pośrednikiem 

absolutnym" (zob. s. 131). 
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o ciągłym przywoływaniu Ducha otwieraniu się na Jego działanie. Trzeba Duchowi 
Chrystusa bardziej zaufać i więcej się zdać na Jego działanie niż własne wysiłki i starania. 
Potrzeba w związku z tym wiele modlitwy w intencji dzieła ewangelizacji i chętnego 
podejmowania lektury Pisma Świętego, która wiąże się z przychodzeniem Bożego Ducha, 
ponieważ słowo Boże jest Jego nośnikiem. Trzeba stale wołać o charyzmat świadczenia 
o Miłości, tzn. mówienia do człowieka językiem nowym obcym światu, w dobie panoszącej 
się w nim cywilizacji śmierci i nienawiści. Trzeba też wołać o umiejętność jak najlepszego 
korzystania z tego charyzmatu.  

2.2. Odpowiedź na dar miłości dynamiką żywej wiary  

Ewangelizacji jako świadczenia o Miłości nie można traktować jako li tylko 
obowiązku. Powinna stanowić naszą odpowiedź na dar miłości, bo to Bóg pierwszy nas 
umiłował (por. lJ 4,10)73. Równocześnie nie można jej traktować jako dodatku czy zadania 
dla prymusów chrześcijaństwa. Ewangelizacja wiąże się ściśle z naturą Kościoła, a to 
znaczy, że bez jej podejmowania Kościół się niejako wynaturza.  

Trzeba więc być stale tego świadomym, że nam nie wolno nie głosić Ewangelii, 
zaniedbywać świadczenia o Miłości. Realizacja zadania domaga się zaś uprzedniego 
otwarcia drzwi Chrystusowi, żywej wiary. Chodzi o to, że trzeba najpierw Boga przyjąć, 
wziąć, Boga w sercu nosić, by móc  go dać74. Dokładnie w takiej kolejności i nie inaczej. 
Chrześcijaństwo nie ma bowiem nic wspólnego z konsumpcją. Nie wystarczy uwierzyć, 
tzn. przyjąć Boga i zatrzymać go dla siebie, w myśl zasady: ratuj duszę swoją. Cóż wtedy 
z wolą Pana: idźcie i nauczajcie; przeznaczyłem was na to, abyście szli (por. J 15,16)? 
"Powinien nas ożywiać pewien rodzaj świętego niepokoju: niepokoju, by nieść wszystkim 
dar wiary, przyjaźni z Chrystusem"75.  

Nie da się tego realizować, Chrystusa dawać, świadczyć o Jego miłości, jeśli się nią 
nie żyje, jeśli nie żyje się bardziej życiem Jezusa niż swoim życiem. Natomiast, gdy się tę 
Miłość ma, gdy się ją nosi w sobie i przeżywa, gdy się nią dzieli, można tak stawiać ludzi na 
nogi jak św. Piotr chromego w bramie świątyni zwanej Piękną czy Matka Teresa na ulicach 
Kalkuty. Chrześcijanin daje wówczas Chrystusa, a On stawia na nogi.  

2.3. Uznanie wartości i zwiastowanie zasadniczego orędzia  

Dobrej Nowiny Wartość Dobrej Nowiny trzeba widzieć w tym, że jest od Boga, gdyż 
tylko On jest prawdziwie dobry, a także w tym, że zdolna jest przemieniać ludzkie życie, 
gdyż tylko Bóg może czynić wszystkie rzeczy nowe i jest zdolny zaradzić wszelkiej biedzie 
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 "On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. 

[...] On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego «pierwszeństwa» miłowania ze strony 

Boga może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w nas". Benedykt XVI, Encyklika " Deus Caritas est", nr 17;  

odtąd skrót: DCE. 
74

 Myśl tę w wielu miejscach rozwija Benedykt XVI. Już we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo, jako młody teolog, 

Ratzinger przekonywał, że być chrześcijaninem znaczy Boga wziąć, Boga nosić i Boga dawać.  
75

  J. Ratzinger, Homilia na rozpoczęcie konklawe, wygłoszona 18 IV 2005 r., w: Ojciec Święty Benedykt XVI, 

U progu pontyfikatu, Kraków 2005, s. 45.  
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świata i człowieka76. Zasadniczą treść stanowi Jezus Chrystus i to nie tylko dlatego, że jest 
wcieloną miłością Boga, miłością w swej najbardziej radykalnej formie (por. DCE 12). Bez 
Chrystusa, bez spotkania z Nim nie ma w ogóle chrześcijaństwa (por. DCE 1)77. Benedykt 
XVI znacząco stwierdza: "Wielcy teolodzy usiłowali opisać podstawowe idee 
konstytutywne chrześcijaństwa. Lecz proponowana przez nich wizja wydawała się 
nieprzekonująca. Chrześcijaństwo jest bowiem przede wszystkim Wydarzeniem, Osobą. 
I dopiero w Osobie odkrywamy bogactwo treści"78. Papież odnosi się tu wyraźnie do myśli 
Romano Guardiniego. Ten pisze: "Osoba Jezusa Chrystusa, w swej historycznej jedyności 
i w swym odwiecznym blasku, sama jest tą kategorią, która określa byt, działanie i naukę 
chrześcijaństwa"79. Dlatego w dziele ewangelizacji chodzi ostatecznie o to, by świadczyć 
o  żywej Osobie, o zmartwychwstałym Panu, z zamiarem otwierania Nań człowieka, 
wiązania go z Jezusem80.  

Mówić o Jezusie znaczy zwiastować światu wielkie dzieła Boże, zwłaszcza mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie, a więc ten najpierwotniejszy kerygmat chrześcijański. W 
dziełach tych ujawnia się wspaniałość i potęga miłości Bożej. I adresatowi zwiastowanego 
orędzia nie trzeba już budować jakiejś dodatkowej motywacji, by otworzył się na Boga. 
Jego miłość okazuje się nie tylko większa niż grzech i ludzka niewierność, co ujawniają już 
dzieje przymierza z Narodem Wybranym. W Jezusie miłość Boża objawia się jako 
potężniejsza od śmierci, czego absolutnie nie przewidywał autor Pieśni na pieśniami, gdy 
zwiastował: "bo jak śmierć potężna jest miłość" (8,6). Tymczasem Chrystus umarł i żyje!  

2.4. Dzielenie się własnym doświadczeniem miłości Boga  

W dziele ewangelizacji, obok zwiastowania wielkich dzieł Bożych, stanowiących 
źródło i podstawę naszego zbawienia, istnieje potrzeba dzielenia się tym, co Bóg, co Jezus 
uczynił w moim życiu, potrzeba dawania świadectwa o własnym doświadczeniu miłości 
Bożej81. Chodzi tu m.in. o korzystanie z "charyzmatu spotkania" budującego wierzących, 
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 Por. M. Léna, Rozbrzmiewanie Ewangelii w naszych praktykach przekazywania wiary, ComP 22(2002) nr 5, s.  4. 
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 "Kościół nie jest stowarzyszeniem, które pragnie popierać jakąś sprawę. Nie chodzi w nim o sprawę, ale o Osobę 

Jezusa Chrystusa, który również jako Zmartwychwstały pozostał «ciałem». [...] tak jak - według Księgi Rodzaju - 
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o którym św. Paweł mówi na początku Listu do Rzymian (l, 11n): "pragnę was zobaczyć, 
aby użyczyć wam nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was 
nawzajem pokrzepili wspólną wiarą - waszą i moją'. Mowa jest o dzieleniu się tym, co się 
przeżywa wskutek osobowego przyjęcia Jezusa do swego życia. Wiele dobrego owocu 
przynosi dziś korzystanie z tego charyzmatu w małych wspólnotach i w tzw. grupach 
dzielenia się82.  

Na tę możliwość ewangelizowania się nawzajem Benedykt XVI zwrócił nam uwagę 
zaraz na początku swej pielgrzymki do Polski. Świadom swego posłannictwa przyjechał, 
aby utwierdzać braci w wierze (por. Łk 22,32). Zaraz na lotnisku oznajmił także: „Ja 
również pragnę zaczerpnąć z obfitego źródła waszej wiary, które bije nieprzerwanie od 
ponad tysiąca lat”83. Tego wzajemnego dzielenia się Jezusem potrzeba dziś bardzo, 
zwłaszcza we wszelkich fraterniach zakonnych i spotkaniach kapłańskich.  

Dzielenie się Jezusem, tym, co uczynił w moim życiu, dla mnie, jest także bardzo 
owocne i potrzebne w sytuacji, gdy jedna ze stron jeszcze nie zna Jezusa (sytuacja misji ad 
gentes) albo oddaliła się odeń i nie przeżywa Jego bliskości (sytuacja nowej ewangelizacji). 
Nie trzeba się też bać dzielenia się własnym doświadczeniem Jezusa na ambonie i w salce 
katechetycznej (sytuacja duszpasterstwa). W osobistym świadectwie wiary trzeba 
niewątpliwie uznać jedną z zasadniczych form przekazu Dobrej Nowiny.  

2.5. Początek w sercu, w kontemplacji Bożego oblicza  

W 2006 roku, w niedzielę misyjną, papież Benedykt XVI mówił: „Misja zaczyna się 
w sercu: kiedy modlimy się do Ukrzyżowanego, patrząc na Jego przebity bok, nie możemy 
nie doznać w swoim wnętrzu radości, którą daje świadomość, że jesteśmy kochani, 
i pragnienia, by kochać i by stać się narzędziem miłosierdzia i pojednania. Stało się to 
udziałem młodego Franciszka z Asyżu, 800 lat temu, w kościółku św. Damiana, który był 
wówczas w ruinie. Franciszek usłyszał Jezusa mówiącego z wysokości krzyża [...]: «Idź, 
napraw mój dom, który jak widzisz, rozpada się w gruzy». Tym «domem» do 
«naprawienia» poprzez prawdziwe nawrócenie było przede wszystkim jego życie; był nim 
Kościół, nie ten zbudowany z cegieł, ale z żywych osób, zawsze potrzebujący oczyszczenia; 
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była nim też cała ludzkość, w której Bóg pragnie mieszkać. Misja zaczyna się zawsze 
w sercu, przemienionym przez miłość Boga, o czym świadczą niezliczone historie świętych 
i męczenników, którzy na różne sposoby poświęcili swoje życie służbie Ewangelii84. W ten 
sposób papież daje do zrozumienia, że podejmując dzieło ewangelizacji, trzeba ciągle 
spoglądać na Ukrzyżowanego i stale na nowo odkrywać, że jest Ktoś, kto tak bardzo nas 
kocha. Mając tego świadomość, przeżywając tę tajemnicę Miłości, nie sposób nie 
rozradować się, nie sposób zatrzymać jej dla siebie. W liście apostolskim Novo millennio 
ineunte Jan Paweł II mówił wyraźnie o potrzebie rozpoczynania wszystkiego od 
kontemplacji oblicza Chrystusa! To znaczy, że bez oparcia ewangelizacji o kolana trudno 
oczekiwać trwałych owoców.  

3. IMPLIKACJE PASTORALNE 

Pytanie zasadnicze brzmi: Co należy podjąć, co udrożnić, co przeorientować i skorygować, 
z myślą o realizacji dzieła ewangelizacji w naszej polskiej rzeczywistości? Odpowiedź 
wymaga z pewnością szerszej debaty. W literaturze teologicznej jest też już na różne 
sposoby drążona. Ze swej strony proponuję parę myśli i wskazań ku rozważeniu i dyskusji.  

3.1. Obudzić zapal i dynamizm ewangelizacyjny  

Ten zapał i dynamizm ewangelizacyjny starał się w nas obudzić Benedykt XVI 
podczas pielgrzymki do naszego kraju. Apelował m.in. o to, by pasterze towarzyszyli 
wyjeżdżającym za pracą, byśmy się nie bali opuszczać bezpiecznego i znanego nam świata, 
z myślą o krzewieniu Dobrej Nowiny poza krajem, ale także o wychodzenie do człowieka 
żyjącego w naszym społeczeństwie, który żyje bez Chrystusa, który zapomniał 
o Chrystusie. Jan Paweł II napisał znamiennie: "Człowiek jest kochany przez Boga! Oto 
proste, a jakże przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi" (Christifideles 
laici 34).  

Z myślą o realizacji tej powinności trzeba zwyciężać w sobie zmęczenie i znużenie, 
i pokonywać przyzwyczajenie do zasiedzenia i zajmowania się jedynie człowiekiem 
przychodzącym do kościoła, kancelarii i zakrystii. Nie dokona się tego przez samo uznanie 
prawdy, że Kościół z natury jest misyjny i że jako taki nie może być obojętny na człowieka. 
Rzecz pierwszorzędnej wagi stanowi przylgnięcie ucznia Pańskiego do Jezusa. Ostatecznie 
źródłem pokoju w sercu i prawdziwego entuzjazmu jest żywa więź z Jezusem. Dlatego 
potrzeba dziś więcej modlitwy, adoracji. Musimy zrozumieć na nowo, przekonuje 
Benedykt XVI, że adoracja ma znaczenie priorytetowe, i uświadomić sobie samym 
i naszym parafiom, że w zamęcie dzisiejszych czasów nie jest ona luksusem, lecz kromką 
powszedniego chleba85.  

Równocześnie, podpowiada św. Paweł, z całym męstwem trzeba brać "udział 
w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii" (2Tm 1,8). Słowa te niczym 
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testament Apostoła odsyłają nas do początków jego misji. Ananiaszowi Jezus wyraźnie 
oznajmił, posyłając go do Pawła: "I ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego 
imienia" (Dz 9,15-16). Nie ulega więc wątpliwości, że misja głoszenia słowa i powołanie do 
cierpienia za Chrystusa są nierozłączne. To znaczy, że kto chce uniknąć cierpienia, oddalić 
je od siebie, nie może być sługą prawdy, Chrystusowej Ewangelii86. Innymi słowy, musimy 
się liczyć z tym, że świadczenie o Miłości będzie nieraz bolało, ale to nie może powodować 
w nas rezygnacji, wycofania się czy jakiegoś duszpasterskiego minimalizmu87. Brać udział 
w trudach i przeciwnościach będzie nieraz znaczyło polemizować ze światem, być 
znakiem sprzeciwu i stawać w obronie Bożego ładu88.  

3.2. Nie ulegać pokusie lęku, deizmu i aktywizmu, zrewidować hierarchię działań 
duszpasterskich  

Najbardziej zasadniczym przedmiotem zainteresowania Kościoła powinno być 
zbawienie człowieka i świata, a więc życie Boże. Nie chodzi więc o to, by budować Kościół 
silny, piękny, imponujący czy bogaty. Owszem, nie można lekceważyć struktur i sprawnej 
organizacji. Trzeba jednak właściwie rozkładać akcenty. Różnorakie formy 
duszpasterstwa, instytucje, powinny służyć człowiekowi89. Trzeba też właściwie 
kształtować hierarchię działań duszpasterskich, dając bezwzględne pierwszeństwo temu, 
co naprawdę służy wiązaniu człowieka z Bogiem. Inaczej realizacja zbawczego 
posłannictwa Kościoła może przybrać karykaturalne formy. I niestety takie nieraz widać. 
Przykładowo wielkie egzaminy przed udzieleniem sakramentu przy równoczesnym braku 
większej troski o stan ducha bierzmowanego; zatroskanie o złocenia w Kościele, nieraz 
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nieproporcjonalnie większe od troski o głębię liturgii, czy zatroskanie o biednych 
w parafii.  

Trzeba mieć przed oczyma wizję Kościoła-Arki, która płynie po wzburzonych falach 
świata i przekazuje rodzajowi ludzkiemu zbawienie, tj. obecnego w niej Chrystusa. Rybacy, 
tzn. uczniowie Chrystusa, mogą i powinni być przekonani, że nic im nie grozi i że nie są 
zdani wyłącznie na własne siły, ponieważ płyną z Chrystusem. Ich zadaniem jest mężne 
współdziałanie z Panem w dziele upowszechniania zbawienia90.  

Świadomość stałej obecności Pana pośród nas powinna przeobrażać nasz ludzki 
aktywizm duszpasterski w czynny współudział (participatio actuosa) w Boskim dziele, 
w autentyczne formy współpracy z Bożym Słowem i Bożą łaską. Papież często nam dziś 
przypomina, że Kościół musi być najpierw Kościołem słuchającym. Zwraca uwagę na to, by 
nie roztrwaniać Bożego słowa91. „Nie możemy ulec - podkreśla - pokusie relatywizmu czy 
subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma Świętego. Tylko cała prawda 
pozwoli przylgnąć do Chrystusa”92.  

Rzecz jasna współudział w Boskim dziele nie może oznaczać zuchwałego 
hołdowania myśleniu: Pan sobie i tak jakoś poradzi. Chodzi o to, by nasze zaangażowanie 
było wyrazem większego zawierzenia Bogu, a nasze inicjatywy czerpały z natchnień 
Bożego Ducha. Potrzeba bowiem wielorakiego zaangażowania pasterzy i wiernych 
w dzieło znajdywania sposobów i form ewangelizacji, zwłaszcza w odniesieniu do 
współczesnych areopagów. Nie można się też bać koniecznych przeobrażeń 
w dotychczasowej działalności duszpasterskiej, w sytuacji, gdy nie można zakładać 
masowej wiary i należy zainteresować się bardziej zdecydowanie i kompleksowo licznymi 
zagubionymi i zdezorientowanymi owieczkami. Krótko rzecz ujmując, trzeba bardziej 
zadbać o personalny wymiar posługi duszpasterskiej.  

3.3. Budzić pragnienie Chrystusa w sercach wiernych i niewierzących  

Swoiste praeparatio evangelica powinno dziś stanowić budzenie w człowieku 
pragnienia Chrystusa, głodu Boga, także w sercach wielu wiernych, zwłaszcza tzw. 
niedzielnych katolików, zwracając uwagę na uprzedniość Bożego pragnienia człowieka, że 
z Bożego pragnienia powstaliśmy i zostaliśmy odkupieni. W tym celu trzeba z nowym 
zapałem, z prostotą i z mocą przekonywania zwiastować Dobrą No- winę zwłaszcza 
w naszych świątyniach. To znaczy, że trzeba dziś nade wszystko mówić o Bogu, o Bogu 
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Jezusa Chrystusa, w którego wierzymy i który nie tylko ma w sobie wiele miłości, ale jest 
Miłością, Miłością ocalającą93.  

Prof. Kudasiewicz jakże często mawiał, że najwyższy już czas zostawić tzw. sprawy 
Boże na boku i głosić Boga, mówić o Bogu. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, byśmy nie 
przesłaniali "prostoty Słowa Bożego poprzez nadmierne obciążanie rozważaniem spraw 
ludzkich. [...] nie zapominajmy, że nie proponujemy refleksji, nie proponujemy jakiejś 
filozofii, lecz proste głoszenie Boga, który działał. I działał również we mnie”94.  

By to głoszenie słowa miało moc przekonania i było zrozumiałe dla współczesnego 
słuchacza, powinno wyrastać z osobistego doświadczenia głoszącego. Czerwoną kartkę 
trzeba unieść do góry i pokazać tym, którzy odczytują kazania z internetu czy Współczesnej 
ambony. Jedynie osobiste doświadczenie Jezusa umożliwia dzielenie się Nim, a jako takie 
prowadzi słuchacza do spotkania z Jezusem. Ono też zdolne jest dokonać w sercu 
głosiciela przemiany odwiecznego przesłania w przesłanie aktualne, co ma podstawowe 
znaczenie dla jego zrozumiałego komunikowania współczesnemu odbiorcy. Potrzeba 
jednak aktywnego słuchania Bożego Słowa, które jest przyswajaniem go; oznacza 
przyjmowanie Słowa i posłuszeństwo Słowu, przyciąganie Słowa tak, aby przeniknęło we 
mnie i wcieliło się we mnie.  

Oprócz świadectwa zwiastuna Dobrej Nowiny, w budzeniu pragnienia Jezusa 
i zżywania się z Nim ważne jest też świadectwo życia wspólnoty wiernych. Pozwala ono 
doświadczyć wiary, jej walorów i piękna, zwłaszcza tym, którzy szukają Boga. 
W starożytności tę rolę w Kościele pełnił katechumenat. Nie była to tylko katecheza, ale 
i sposobność stopniowego doświadczania życia wiarą. Rzecz jest i dziś bardzo aktualna. 
„Wydaje mi się ważne, mówi Benedykt XVI, by obok Słowa Bożego istniały gościnne 
miejsca wiary, miejsca, w których można jej stopniowo doświadczać. Widzę tu zadanie dla 
parafii: goszczenie tych, którym obce jest zwykłe życie wspólnoty parafialnej. Nie 
powinniśmy zamykać się we własnym kręgu. Mamy co prawda swoje zwyczaje, ale 
musimy się otwierać, tworzyć coś w rodzaju przedsionków, przestrzeni zbliżenia. Ktoś, kto 
przybywa z daleka, nie może od razu włączyć się w życie parafii, która ma już swoje 
ustalone zwyczaje. [...] Musimy więc tworzyć z pomocą Słowa Bożego to, co Kościół 
antyczny dawał katechumenom: przestrzeń, w której można zacząć żyć Słowem, zgodnie 
ze Słowem, gdzie Słowo staje się zrozumiałe i realne, odpowiada rzeczywistym 
doświadczeniom"95. Ujawnia się tu niezwykle ważne zadanie dla różnorakich wspólnot 
kościelnych, od razu też zasadność ich powoływania do życia, wspierania, dynamizowania 
i czuwania nad nimi.  

3.4. Postawy i zachowania otwierające na Chrystusa  
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Według soborowego dekretu Ad gentes, chrześcijańska gmina jest wiarygodną 
zwiastunką Ewangelii, kiedy daje poznać swemu niechrześcijańskiemu otoczeniu, jak 
wygląda życie chrześcijańskie i jaki sens nadaje jej wiara życiu i umieraniu (por. DM 36). 
Do niechrześcijan przemawia tak- że angażowanie się Kościoła w rozwój i budowanie 
bardziej ludzkiego świata i pokojowego współistnienia. Chodzi o to, by nie przyjmować 
wyłącznie pozycji arbitra, albo stawać obok problemów świata. Natomiast w sposób 
szczególny zbawcza misja Kościoła zyskuje na wiarygodności poprzez wkraczanie 
w różnorakie potrzeby człowieka, starając się je rozpatrywać i im zaradzać na podstawie 
wiary i miłości96. Na tę gotowość dzielenia z innymi ubóstwa i gotowość do 
bezinteresownej służby trzeba się dziś szczególnie uwrażliwić w dobie wielkich zagrożeń 
związanych z kryzysem gospodarczym.  

W mężnym wychodzeniu do konkretnego człowieka bardzo ważne jest na wskroś 
ludzkie zachowanie. Mam na myśli bycie ludzkim ucznia Pańskiego, jego bycie najpierw 
człowiekiem. W tym podstawowym obszarze odniesienia do drugiego można albo wiele 
zyskać dla Jezusa, albo człowieka na Jezusa zablokować. Osobista kultura, wraz 
z umiejętnością słuchania drugiego, niewątpliwie służy dziełu ewangelizacji. Chodzi 
o wykorzystanie każdego kontaktu z człowiekiem, zwłaszcza tego pierwszego, gdy po 
wielu latach niepraktykujący wierny trafił do zakrystii czy kancelarii, choćby w związku 
z pogrzebem bliskiej osoby. Wiele tu zależy od tego, jak go przyjmiemy. Tu nie może nam 
zabraknąć dojrzałego człowieczeństwa. Dlatego więcej uwagi powinniśmy poświęcić 
ludzkiej formacji przyszłego pasterza i każdego wiernego. Będzie nieraz chodziło 
o elementarną kindersztubę. O weryfikowaniu swoich ludzkich odruchów nie można też 
zapominać w codziennej pracy nad sobą.  

Szczególną moc przekonywania ma też odpowiedni sposób przeżywania 
i sprawowania świętych misteriów, zwłaszcza świętych sakramentów. Chodzi zwłaszcza 
o takie przygotowanie i sprawowanie liturgii, które otwiera na sacrum, transcendencję. Na 
tym poziomie ars celebrandi mamy dziś sobie wiele do wyrzucenia i jest wiele do 
zrobienia97.  

3.5. Udrożnić formy znane, odważnie podjąć nowe  

Nasz rodzimy Kościół dysponuje dużym potencjałem ludzkim, a także całym 
"arsenałem" form i środków, które są w stanie wydatnie ożywić i zdynamizować dzieło 
ewangelizacji. Niektóre z nich wystarczyłoby po prostu bardziej wypromować i udrożnić. 
Mam na myśli wiele ruchów i wspólnot, w sposób szczególny gałąź Ruchu Światło-Życie: 
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Kościół domowy i podobne doń zaczyny ewangelizacji w kręgach małżeńskich 
i rodzinnych (Ruch Rodzin Nazaretańskich, Szensztackie Dzieło Rodzin, Spotkania 
Małżeńskie)98. Są też świeże inicjatywy, jak choćby Dzieło Biblijne promujące lectio divina, 
szkoły ewangelizacji czy kursy ewangelizacyjne: Alfa, Filip i inne. Wydaje się, że byłoby też 
dobrze bardziej ewangelizacyjnie ukierunkować tradycyjne odwiedziny duszpasterskie. 
W dziele tym można by wykorzystać wielu bardzo doświadczonych i zaangażowanych 
członków parafialnych ruchów i wspólnot. Można podzielić parafie i w danym roku 
rozesłać w określone części wiernych odpowiednio przygotowanych, by zwiastowali 
słowo Boże, po dwóch, trzech, by się pomodlili i pobłogosławili mieszkania. Odpowiednio 
przygotowanych świeckich można też włączać w dzieło rekolekcji parafialnych czy 
stanowych.  

Gdy myślimy o przekazywaniu wiary następnym pokoleniom, nietrudno zauważyć 
pilną potrzebę przemyślenia sprawy katechizacji (powinna odbywać się także w salce 
parafialnej, być bardziej mistagogiczna i formacyjna, wiążąca z parafią). Trzeba więcej 
zaangażować sił, zdolności i inwencji w upowszechnienie katechizacji dorosłych. Wydaje 
się, że byłoby też dobrze opracować mistagogiczny katechizm dla dorosłych.  

Wielką potrzebą naszego Kościoła i rozwoju jego dzieła ewangelizacyjnego wydają 
się oratoria. Mam na myśli oratoria jako domy i szkoły modlitwy, w których nie tyle 
o modlitwie się mówi, co się po prostu modli i do wspólnej modlitwy zaprasza. Coraz 
więcej wiernych rozgląda się za tego typu modlitewnymi wspólnotami. Mam też na myśli 
ośrodki przy konkretnych wspólnotach parafialnych, podejmujące trud integralnej 
formacji młodego człowieka, ludzkiej i chrześcijańskiej. Rzecz ma dziś ogromne znaczenie, 
w sytuacji wypierania z życia kultury natchnionej wiarą Kościoła i upowszechniania się 
kulturowego ubóstwa, gdy w młodym pokoleniu coraz bardziej brakuje umiejętności 
komunikowania się, co zniekształca i utrudnia nawiązanie relacji z Bogiem i gdy trudność 
w zrozumieniu podstawowych komunikatów uniemożliwia zrozumienie Dobrej Nowiny. 
W realizację dzieła można by zaangażować m.in. wielu wykształconych teologów, 
absolwentów studiów nad rodziną.  

Godną podjęcia inicjatywę rozwinął w latach dziewięć- dziesiątych XX wieku 
Heribert Mühlen. Mając świadomość pilnej potrzeby nowej ewangelizacji i lepszych form 
przekazu wiary, organizował nabożeństwa liturgiczne (Reform- i Segnungsgottesdienste), 
celem doprowadzania wiernych do osobistego otwarcia na łaskę przyjętych wcześniej 
sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa i sakramentu święceń. Miały one służyć 
swoistemu nadrabianiu przez wiernych tego, co zostało zmarnowane wskutek lat życia 
w zbytnim oddaleniu od Chrystusa, w zamknięciu na Jego Ducha. Ich przedłużeniem jest 
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organizowana w dekanatach i regionach archidiecezji Paderborn "liturgia nowej 
ewangelizacji"99.  

ZAKOŃCZENIE 

Pozwolę je sobie wyrazić w formie życzenia: Niech Chrystusowy Duch świadczy 
przez nas, że Bóg jest miłością. Niech budzi w nas stale zapał świadczenia o wielkich 
dziełach Boga i entuzjazm dzielenia się doświadczeniem Jego miłości. Kontemplacja 
oblicza Ukrzyżowanego niech nas stale przynagla (por. 2 Kor 5,14) do podejmowania 
dzieła ewangelizacji na rzecz rozwoju rodziny Bożej w świecie. 

Ks. Andrzej Czaja, Być Kościołem ewangelizującym, czyli świadczyć o miłości, w: Komisja Duszpasterstwa 
Konferencji Episkopatu Polski, Bądźmy świadkami Miłości. Kościół niosący ewangelię Nadziei. Program 
Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010, Rok 2009/2010, Poznań 2009, s. 191-212 

 

1. Wielki Nakaz Misyjny – wezwanie do ciebie 

Tematem tej konferencji będzie nasze uczestnictwo w realizacji Wielkiego Nakazu 
Misyjnego Chrystusa, albo tzw. Wielkiego Posłannictwa. Wielkim Posłannictwem albo 
Wielkim Nakazem Misyjnym nazywamy ostatnie słowa Chrystusa, które pozostawił On 
apostołom przed swoim odejściem. Te słowa są końcowymi słowami Ewangelii wg św. 
Mateusza (28:18-20): "Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:  

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata". 

Musimy sobie uświadomić wagę tych słów Chrystusa. Jest to największe wezwanie, 
jakie kiedykolwiek zostało skierowane do ludzi. Największe wezwanie, skierowane przez 
największą osobę, jaka kiedykolwiek żyła na tym świecie. Jest to wezwanie, które łączy się 
z największą obietnicą, jaką kiedykolwiek Bóg dał ludziom. Zwróćmy uwagę na 
maksymalizm tych nakazów Chrystusa. Mówi On: "Nauczajcie wszystkie narody", a więc 
przedmiotem nauczania jest cały świat, wszyscy ludzie wszystkich czasów. "Uczcie 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem" - to jest treść misji, przekazanej przez 
Chrystusa. Jest nią cała Ewangelia, całe Jego nauczanie, całe orędzie zbawcze. 
Maksymalizm charakteryzuje także tę część wypowiedzi Chrystusa, która stanowi jakby 
obramowanie nakazu: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. (...) Ja jestem 
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z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Wyrażenia "wszystkie narody", 
"zachowywać wszystko", "wszelka władza", "przez wszystkie dni", oddają właśnie ten 
maksymalizm i jakąś pełnię owego misyjnego nakazu Chrystusa. Powinniśmy zatem 
zastanowić się, w jakiej my pozostajemy relacji do tego nakazu. Bardzo łatwo bowiem jest 
przejść od wszystkiego do niczego. Słysząc "wszystko" człowiek przeraża się i stwierdza, 
że to dla niego zbyt wiele, nie czuje się na siłach, żeby podjąć to zadanie i wobec tego 
rezygnuje. Niestety tak bywa często, że stojąc w obliczu wielkich spraw i nie mając odwagi, 
żeby je podjąć, wpadamy w skrajność przeciwną i nie czynimy nic. Niestety wielka rzesza 
współczesnych chrześcijan, katolików, "wszystko" z nakazu Chrystusa zamieniło na "nic", 
nie przejmując się w ogóle tym Wielkim Nakazem Misyjnym Chrystusa.  

2. Niezwykłość czasów, w których żyjemy 

Musimy sobie jeszcze uświadomić tę okoliczność, że żyjemy w czasach, w których po raz 
pierwszy od chwili, kiedy Chrystus wypowiedział te słowa, zaistniała możliwość ich 
zrealizowania. Musimy sobie uświadomić niezwykłość naszych czasów. Dzisiaj - jak się 
oblicza - żyje na kuli ziemskiej połowa z tych ludzi, którzy kiedykolwiek na niej żyli. Dzisiaj 
zamieszkuje Ziemię tylu ludzi, ile razem wziętych zamieszkiwało ją we wszystkich 
wiekach poprzednich, począwszy od Adama i Ewy. Tylu więc ludzi czeka dziś na 
Ewangelię, ilu czekało we wszystkich minionych tysiącleciach. Nasze czasy są także 
czasami ogromnego postępu wiedzy i techniki, zwłaszcza tej, która umożliwia kontakty 
między ludźmi i przekaz informacji. Dziewięćdziesiąt procent ludzi uczonych, naukowców, 
którzy żyli kiedykolwiek w historii, żyje w naszych czasach. Dzięki osiągnięciom wiedzy, 
nauki i techniki, dzięki słowu drukowanemu, dzięki radiu, telewizji, dzięki możliwości 
przekazu informacji za pośrednictwem satelitów, więcej ludzi słyszy, czy może słyszeć, 
dzisiaj Ewangelię o Chrystusie, niż kiedykolwiek w historii. Nigdy też nie było tylu ludzi 
przygotowanych do głoszenia Chrystusa, co w naszych czasach. Sumując wszystkie te 
spostrzeżenia możemy powiedzieć, że nastał czas wielkich żniw duchowych, czas 
ewangelizacji, jakiego dotąd w historii ludzkości nie było.  

Z drugiej strony jesteśmy świadkami wielkiego pragnienia Boga wśród ludzi i to 
wśród ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Świadczą o tym chociaż wielkie podróże 
apostolskie papieża Jana Pawła II. Dzieją się rzeczy w historii ludzkości dotąd 
niespotykane. Nasze czasy cechuje więc niebywały głód prawdy, głód Boga, który 
w Chrystusie objawił się jako jedyny Zbawiciel. Ludzie w naszych czasach żyją w wielkim 
napięciu, w wielkim oczekiwaniu. Jednocześnie zaznacza się jakaś polaryzacja sił światła 
i ciemności, dobra i zła. Ujawniają się w świecie jakieś szatańskie moce zła i ludzie stają 
w obliczu problemów, których nie potrafią rozwiązać. W obliczu tych wszystkich 
problemów człowiek odczuwa swoją niemoc, słabość, a to zło, które intuicyjnie wyczuwa, 
wyzwala w nim zwrot do Chrystusa, do światła, zwrot ad Christum Redemptorem. W ręku 
człowieka są również dzisiaj niesamowite siły zniszczenia. Wystarczy jeden szaleniec, 
który te siły uruchomi, a cała Ziemia zamieni się w zgliszcza, w popioły.  
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Na to wszystko musimy jednak patrzeć jako na wielką godzinę chrześcijan, 
prawdziwych chrześcijan, tych którzy przyjęli Chrystusa, którzy uważają przyjęcie Go za 
największe wydarzenie w swoim życiu i którzy są przekonani, że nie ma sprawy 
ważniejszej dla współczesnych ludzi, dla współczesnego świata, niż przekazywanie dobrej 
nowiny o Chrystusie. Ten czas ciemności i lęku jest dla chrześcijan czasem wielkiego 
wezwania, wielkiej szansy, czasem wielkiego żniwa i muszą oni patrzeć na ten czas z 
nadzieją. Są to jednocześnie czasy wielkiego przebudzenia duchowego. Świadczy o tym 
wiele znaków. Takiego przebudzenia duchowego nie było chyba od czasów Chrystusa, od 
początku chrześcijaństwa.  

3. Wielki Nakaz Misyjny [WNM] w sześciu odsłonach  

Przypatrzmy się teraz bliżej Wielkiemu Nakazowi Chrystusa, Wielkiemu Posłannictwu, co 
dla nas z niego wynika. W celu przeanalizowania tego pytania, posłużymy się schematem 
metodycznym sześciu pytań. kto?, co?, dlaczego?, kiedy?, gdzie? i jak? Schemat ten można 
stosować do różnych innych tekstów, chcąc uzyskać ich przejrzystość. Warto sobie 
zapamiętać tych sześć pytań.  

3.1. Kto został posłany, aby wypełnić WNM? 

A więc pytanie pierwsze: kto? Kto uczestniczy w tym wydarzeniu? Odpowiedź: najpierw 
Jezus Chrystus, Syn Boży, jedyny Zbawiciel wszystkich ludzi. On to właśnie przekazuje 
posłannictwo jedenastu Apostołom. Ale nie tylko im, lecz wszystkim swoim uczniom do 
końca czasów. Jezus Chrystus to ten, który mówi: Dana Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Chrystus zmartwychwstały, Kyrios, Pan nieba i ziemi. Z tego wynika, że nakaz 
dotyczy perspektyw aż do końca czasów, bo On mówi: Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Chodzi więc o okres od Wniebowstąpienia aż do Powtórnego 
Przyjścia Chrystusa. I z tego wynika, że nakaz jest skierowany nie tylko do bezpośrednich 
jedenastu jego odbiorców, ale do wszystkich uczniów Chrystusa, aż do końca czasów, 
a więc skierowany jest także do nas, jako kolejnej generacji uczniów Pana. Dlatego my 
z kolei musimy przejąć odpowiedzialność za wypełnienie tego Wielkiego Nakazu 
Misyjnego. Jest to niesłychanie ważne, abyśmy mieli taką świadomość, że wypełniając ten 
Nakaz Misyjny występujemy jako przedstawiciele Pana Jezusa Chrystusa. Reprezentujemy 
jedyną Osobę na przestrzeni dziejów ludzkości, która posiada wszelką moc i wszelką 
władzę. Możemy więc występować w imieniu Tego, który powiedział: Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Występujemy nie w imieniu wielkich tego świata, ale 
w imieniu Pana panów, Króla królów, Tego, który jedynie ma wszelką władzę w niebie i na 
ziemi i w imieniu Tego, który dał obietnicę swemu Kościołowi, że bramy piekielne go nie 
zwyciężą. Św. Jan mówi: "Większy jest On w tobie niż ten, który jest w świecie" (1 J 4:4). 
Chrystus w nas jest większy od władców tego świata. Pierwsi chrześcijanie byli mocno 
przekonani o tym, że Chrystus zmartwychwstał i że oni działają w bezpośrednim 
kontakcie z Nim, w Jego Duchu. Jest to konieczne, abyśmy i my uwierzyli w Chrystusa 
Zmartwychwstałego, jako w żywą Osobę, która wchodzi w nasze życie, żebyśmy byli 
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przekonani o tym, że jesteśmy napełnieni Jego Duchem. I gdybyśmy w oparciu o moc 
Chrystusa Zmartwychwstałego i wyposażeni w moc Jego Ducha podjęli to posłannictwo, 
bylibyśmy także niezwyciężeni. 

3.2. Co to jest WNM? 

A teraz drugie pytanie: co? Co to jest Wielkie Posłannictwo, Wielki Nakaz Misyjny? O co tu 
właściwie chodzi? Jeden moment jest tutaj istotny, a jest on faktycznie przez nas 
zapominany. Bo kiedy słyszymy, że mamy iść nauczać wszystkie narody po wszystkie dni 
aż do skończenia świata, to sobie wyobrażamy, że kiedyś tam przed końcem świata 
wszyscy ludzie usłyszą Ewangelię, a więc nie musimy się śpieszyć. Gdybyśmy nawet tylko 
jednego człowieka w ciągu roku nawrócili, to i tak do końca świata jest wiele czasu i do 
tego czasu wszyscy usłyszą Ewangelię. Ale musimy sobie uświadomić, że ludzie żyją tylko 
raz na tej ziemi i mają prawo w ciągu swojego życia usłyszeć radosną nowinę o Chrystusie. 
I my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ludzie żyjący w tym pokoleniu na świecie 
usłyszeli Ewangelię. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. Za przyszłe 
pokolenia będą odpowiedzialni ci, którzy będą żyli w tych przyszłych pokoleniach. I to 
musimy zrozumieć, że Wielki Nakaz Misyjny dotyczy głoszenia Ewangelii wszystkim 
ludziom, żyjącym w tym pokoleniu, na całym świecie. Za to jesteśmy odpowiedzialni. Nie 
możemy być spokojni, póki tego nakazu nie wypełnimy. Jeżeli sobie teraz przypomnimy to, 
o czym była mowa przed chwilą, o możliwościach ewangelizacji w dzisiejszym świecie, to 
nie powiemy, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania, nierealne. Oto więc treść 
Wielkiego Nakazu Misyjnego Chrystusa, skierowanego do nas: w tym pokoleniu wszyscy 
ludzie, za których my jesteśmy odpowiedzialni, powinni usłyszeć radosną nowinę 
o Chrystusie, gdyż oni mają do tego prawo, oni powinni mieć okazję do przyjęcia 
Chrystusa. Nie znaczy to, że wszyscy ludzie staną się chrześcijanami, że wszyscy uwierzą, 
ale wszyscy muszą mieć szansę, wszyscy muszą usłyszeć o Chrystusie, żeby mogli się 
w obliczu tego wyzwania zdecydować. I za to my jesteśmy odpowiedzialni. 

3.3. Dlaczego każdy chrześcijanin ma włączyć się w wypełnianie WNM? 

Pytanie trzecie: dlaczego? Dlaczego każdy chrześcijanin ma być włączony w wypełnienie 
Wielkiego Posłannictwa? Z trzech powodów. Po pierwsze: bo jest to nakaz Chrystusa. Po 
drugie: bo bez Boga, bez Chrystusa, człowiek jest zgubiony. Po trzecie: bo ludzie wszędzie 
są spragnieni Boga. Chrystus kazał nam iść. My, jako uczniowie, jesteśmy zobowiązani do 
posłuszeństwa. Pan wydał polecenie, ostatni rozkaz i dlatego nie mamy prawa 
dyskutować, czy to naprawdę jest potrzebne, czy to jest konieczne. Chrystus powiedział: 
idźcie. Żaden prawdziwy uczeń, wyznawca Chrystusa, nie może słów Pana zlekceważyć. 
Jeżeli traktujemy Chrystusa poważnie, to musimy poświęcić cały swój czas, swoje talenty, 
by w miarę naszych możliwości wypełnić Wielkie Posłannictwo. Musimy to czynić 
w przekonaniu, że bez Chrystusa człowiek jest zgubiony. Chrystus powiedział: "Ja jestem 
Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" 
(J 14:6). Dlatego muszę ludziom, którzy nie znają Chrystusa, ukazać tę jedyną Drogę, 
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jedyną Prawdę, jedyne Źródło życia. Jeżeli nie ogłoszę tego innym, to znaczy że sam nie 
jestem jeszcze o tym przekonany. I wreszcie ludzie są dzisiaj naprawdę spragnieni Boga, 
są sfrustrowani, zawiedzeni przez różnych pseudowybawicieli, stoją ludzie dzisiejsi wobec 
problemów nierozwiązalnych i dlatego są przygotowani na przyjęcie prawdziwego 
zbawienia, prawdziwego Boga. Nie trzeba szukać daleko przykładów na potwierdzenie 
tego. 

3.4. Kiedy WNM zostanie wykonany? 

A teraz pytanie: kiedy? Kiedy to Wielkie Posłannictwo będzie wykonane? Czy możemy to 
przewidzieć? Oczywiście tylko Bóg w swojej wszechwiedzy zna czas jego wypełnienia. Nie 
znaczy to jednak, że my, posługując się rozumem, nie możemy planować, nie możemy 
przewidywać. Oczywiście, zawsze liczymy się z tym, że nasze plany w pełni się nie 
zrealizują, że będziemy musieli je korygować, ale powinna nam towarzyszyć świadomość, 
że nie ma czasu do stracenia.  

3.5. Jak i gdzie ma realizować się wypełnianie WNM?  

Jak ma być to Wielkie Posłannictwo wypełnione? Jak my możemy w tym pomóc? - oto 
kolejne pytanie. Oczywiście, że zadanie będzie wykonane wtedy, kiedy wiele osób, kiedy 
miliony chrześcijan, włączy się w nie, jeżeli będą postępowali zgodnie z założeniami 
określonej strategii, jeżeli zostaną pouczeni, wprowadzeni w metodę działania. Chrystus 
powiedział przed swoim wniebowstąpieniem, jak to notuje św. Łukasz u początków 
Dziejów Apostolskich: "Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Mi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, aż po krańce ziemi"(Dz 1:8). W tej wypowiedzi 
Chrystus ukazał nam pewne kręgi odpowiedzialności ewangelizacyjnej. Najpierw mamy 
być świadkami w Jerozolimie . Każdy z nas ma taką swoją Jerozolimę. Będzie to własny 
dom, biuro, fabryka, dom akademicki, jednym słowem: środowisko codziennego pobytu. 
Potem trzeba szukać dróg, żeby dotrzeć do Judei, czyli do okolic, do swojego miasta, 
powiatu, województwa, a potem cały świat. Każdy katolik, każdy chrześcijanin, musi 
ogarniać cały świat przynajmniej w swojej modlitwie, przynajmniej przez swoje 
pragnienie. Wielu się będzie później angażowało w dzieła apostolskie, ewangelizacyjne 
w skali ogólnokościelnej, ogólnochrześcijańskiej. Chodzi o to, żeby się nie bać takich 
szerokich perspektyw i takiego planowania, żeby wyjść z zaścianka swojej tylko parafii. 
Głównym środkiem ewangelizacji będzie zawsze oczywiście osobiste głoszenie. Są różne 
pomoce, rozmaite środki techniczne, ale decydujący jest zawsze przekaz od człowieka do 
człowieka. To była również metoda błogosławionego ojca Maksymiliana, który zawsze 
mówił: "cały świat i każdy człowiek z osobna". Myślał o całym świecie, ale stosował takie 
metody, żeby dotrzeć do każdego człowieka bezpośrednio, bo osobiste wezwanie do 
przyjęcia Chrystusa jest zawsze konieczne i decydujące. Aby mieć siłę potrzebną do 
osobistego ewangelizowania, trzeba mieć oparcie w małej grupie, która zachęca, 
podtrzymuje w gorliwości, która umożliwia wymianę doświadczeń, daje pomoc. Dziełu 
ewangelizacji niezbędne są także ośrodki szkolenia, ośrodki formacji, pewne nadrzędne 
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jednostki, które wyszukują ludzi, ich przygotowują, które przygotowują najrozmaitsze 
pomoce, również do ewangelizacji indywidualnej. Można przeprowadzać wielkie 
kampanie ewangelizacyjne, ale kampania nie oznacza, że rezygnuje się z bezpośredniego 
docierania do pojedynczego człowieka. W ramach kampanii nastawionej na masy zawsze 
jest miejsce na indywidualną ewangelizację w jakimś rejonie. 

I wreszcie jeszcze jedno ważne założenie strategiczne. W przekładzie polskim 
tekstu Wielkiego Nakazu Misyjnego jest pewna nieścisłość. Wiersz dziewiętnasty 
przetłumaczony został jako "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" a odsyłacz mówi 
dosłownie "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". "Czyńcie uczniów" to 
przecież coś o wiele więcej niż "nauczajcie". Uczeń, jak mówi tradycja Kościoła - 
katechumen, to ten, który jest wdrażany w pewien sposób, pewien styl życia. Uczeń 
w czasach Chrystusa to był ten, który szedł za mistrzem i dzielił jego sposób życia, 
naśladował go. Uczeń to także ten, który z kolei zdobywa nowych uczniów. Obowiązuje tu 
system multiplikacji, mnożenia, powstaje reakcja łańcuchowa. Chrystus miał tylko 
dwunastu uczniów, ale w określonym powyżej znaczeniu i dlatego to wystarczyło. 
Zostawił ich i odszedł do nieba, był spokojny o rozwój swego dzieła, bo każdy z tych Jego 
uczniów poznał sekret czynienia uczniów, a ci zaś uczyli się tego od nich i przekazywali 
następnym i w ten sposób, na zasadzie jak gdyby reakcji łańcuchowej, w każdym narodzie 
powstawały grupy uczniów, które czyniły następnych uczniów i w ten sposób jest proces 
narastania. W ten sposób jest możliwe dotarcie do wszystkich narodów. Zaszczepienie 
sposobu czynienia uczniów i mnożenia sprawi rozwój ewangelizacji, tak iż naprawdę 
Ewangelia będzie mogła dotrzeć do wszystkich ludzi żyjącym we współczesnym 
pokoleniu. 

4. Musisz się włączyć 

W jaki sposób być osobiście zaangażowanym w wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego, 
Wielkiego Posłannictwa? Każda osoba musi w ramach tego planu opracować swoją 
osobistą strategię, aby przybliżyć wypełnienie Wielkiego Nakazu Chrystusowego. Twoja 
strategia powinna obejmować ewangelizację, dawanie osobistego świadectwa i czynienie 
uczniów. Zrób sobie listę osób, z którymi chcesz się dzielić swoją wiarą, zacznij się modlić 
za nich i szukaj okazji, aby z nimi rozmawiać, dzielić się z nimi swoją wiarą. Skorzystaj 
z każdej okazji na uczelni, lub w pracy, lub gdziekolwiek. Korzystaj także z każdej okazji, 
żeby nauczyć się więcej w tej dziedzinie, żeby móc jeszcze skuteczniej ewangelizować. 
Pamiętaj: jeżeli jesteś oddany Chrystusowi, On może się tobą posłużyć, żeby zmienić nasz 
świat na lepszy świat. 
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Diakonia, służba – oto trzecie, pełne głębokiej treści słowo, które streszcza w sobie 
tajemnicę żywego Kościoła. Obok słów martyria – świadectwo i leiturgia, słowo diakonia 
należy do zespołu tych pojęć, które wyrażają podstawowe życiowe funkcje wspólnoty 
Kościoła, które tę wspólnotę tworzą i budują. Żeby zrozumieć głębię słowa diakonia, 
służba, musimy sięgnąć do prawzoru, jakim jest Chrystus, Syn Boży, który stał się 
człowiekiem po to, żeby móc służyć człowiekowi. Oto tajemnica, która była dla ówczesnego 
pokolenia Żydów zgorszeniem. Spodziewano się, że oczekiwany Mesjasz, Syn Boży, ukaże 
się w postaci potężnego władcy, pełnego majestatu, który podbije pod panowanie narodu 
wybranego cały świat. A oto Mesjasz, Syn Boży, przychodzi w postaci sługi. Było to tak 
szokujące dla współczesnych, że nawet zapomniano o tym, iż prorok Izajasz przecież tak 
naszkicował postać oczekiwanego Mesjasza: nazwał Go sługą Jahwe. Dokładnie 
przedstawił rysy sługi w swoich pieśniach o słudze Jahwe. Chrystus wypełnia tę zapowiedź 
proroka Izajasza, przychodzi po to, żeby służyć. A kiedy Jego uczniowie spierają się o to, kto 
będzie z nich większy w Jego przyszłym Królestwie, Chrystus im przypomina, że Syn 
Człowieczy nie przyszedł po to, żeby Mu służono, ale po to, żeby służyć i mówi swoim 
uczniom, że nie tak będzie wśród was, jak wśród wielkich tego świata, którzy rządzą 
narodami: kto by z was chciał być większy, niech będzie sługą wszystkich. 

Bóg potrafi służyć – oto tajemnica Słowa wcielonego, Jezusa Chrystusa. Całe Jego 
życie jest służbą, wobec Ojca i wobec nas, wobec ludzi. Całe Jego życie streszcza się w tym 
jednym słowie: Tak, Ojcze. Pierwsze słowo z życia Chrystusa, zanotowane przez 
Ewangelistów, brzmi: czy nie trzeba, abym był w sprawach mego Ojca? A ostatnie słowo 
wypowiedziane na krzyżu – wykonało się: wykonał się plan Ojca. Pomiędzy tym Chrystus 
realizuje plan Ojca i mówi, że pokarmem moim jest czynić wolę Tego, który Mnie posłał. A 
wolą Ojca jest, aby Syn Jego służył ludziom i ich zbawieniu, bo tak umiłował Bóg świat, ze 
Syna swojego dał – dał Go na służbę, na służbę ludzkiego zbawienia. Od żłóbka aż po krzyż 
Chrystus wypełnia ten nakaz Ojca i do końca jest wierny zakreślonemu przez Ojca planowi 
służby. 

Chrystus – Diakon. Spotykamy to określenie Chrystusa u Ojców Kościoła: diakonos – 
sługa. I kiedy w Kościele powstała instytucja diakonów, to zawsze pokazywano na 
Chrystusa jako na prawzór służby w Kościele. Diakon w Kościele jest znakiem, jest jak 
gdyby przedłużeniem egzystencji w Kościele Chrystusa Sługi. 

Jak wszystko to jest istotne w życiu Chrystusa, w Jego misji, musi trwać i przedłużać 
się w misji i w życiu Kościoła, to i diakonia musi istnieć w Kościele jako podstawowa 
funkcja Kościoła. I jak wszystko, co w Kościele jest istotne, bo jest przedłużeniem misji 
Chrystusa, musi być w jakiś sposób obiektywny ugruntowane, żeby nie było zależne od 
ludzkiej zmienności i samowoli, to także diakonia Chrystusa jest ugruntowana w strukturze 
Kościoła w sposób sakramentalny, bo istnieje w Kościele specjalny sakrament diakonii – 
służby, znany pod nie najlepiej odpowiadającej istocie rzeczy nazwą – sakramentu 
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kapłaństwa. W gruncie rzeczy jest to sakrament diakonii, jest to właśnie jakieś utrwalenie 
w życiu Kościoła postawy Chrystusa Sługi. Bo jak Chrystus powiedział do Piotra, gdy 
wzbraniał się przed przyjęciem posługi umycia nóg od Chrystusa: Jeżeli Mnie nie dopuścisz, 
nie będziesz miał wspólnoty ze Mną, nie będziesz miał cząstki ze Mną, tak do końca czasów 
służba Chrystusa musi trwać w Kościele, abyśmy mieli wspólnotę z Bogiem – bo za cenę tej 
służby, tej diakonii Chrystusa możemy być włączeni we wspólnotę życia z Bogiem. Dlatego 
w sposób sakramentalny ta diakonia jest wszczepiona w życie Kościoła, w jego strukturę, 
dlatego musi istnieć w Kościele sakramentalna diakonia, znana pod nazwą sakramentu 
święceń, sakramentu kapłaństwa. 

Sobór Watykański II przypomniał nam dobitnie, że sprawowanie tak zwanej władzy 
w Kościele, czy to będzie władza biskupa, czy władza kapłana, jest diakonią, służbą, 
ministerium. Dlatego też Sobór Watykański II zastąpił nazwę kapłaństwo hierarchiczne 
nazwą kapłaństwo ministerialne, czyli służebne. 

Zawsze grozi Kościołowi niebezpieczeństwo wypaczenia służby, diakonii, w kierunku 
pojmowania jej jako władzy jednych nad drugimi. Już apostołom groziła ta pokusa, którą 
skarcił Chrystus wtedy, kiedy spierali się apostołowie, kto z nich będzie większy i kto jaki 
urząd będzie zajmował w przyszłym królestwie Chrystusa. To grozi także następcom 
apostołów – w każdej epoce Kościół musi się zmagać z pokusą wypaczenia pojęcia władzy 
w kierunku pojęcia władzy w znaczeniu świeckim. Słowo ministerium, wyrażające 
w języku łacińskim sens pojęcia diakonia, przemienia się w słowo dominium, czyli 
panowanie, władza jednych nad drugimi. Doszło do tego, że nawet w średniowieczu 
nosiciele urzędu w Kościele, nosiciele sakramentalnej diakonii, tak dalece byli widziani 
w aspekcie władzy, panowania, że oznaki czci, szacunku, okazywane władcom świeckim, 
przeszły wtedy na biskupów w Kościele. Wszystkie przywileje, zewnętrzne insygnia, 
zewnętrzne uprawnienia związane z władzą przeniesiono na biskupów, którzy zaczęli 
nosić tytuły książąt i otrzymali przywilej wieszania swoich portretów wszędzie, jak władcy 
tego świata. Mieli oni te zewnętrzne wspaniałe insygnia władzy, a lud wierny właśnie 
zewnętrznie wyrażał im taką cześć, jaką przywykł wyrażać świeckim władcom, książętom 
i królom. Ale tam nastąpiło wewnętrzne wypaczenie pojęcia służby w Kościele w kierunku 
władzy. I ciągle ta pokusa grozi Kościołowi, Kościół musi ciągle podejmować wysiłki 
reformy, odnowy. Zawsze, kiedy Kościół podejmuje dzieło odnowy, to przede wszystkim 
odnawia pojęcie władzy w Kościele, w znaczeniu ewangelicznym i biblijnym, i sięga, jako 
do źródła odnowy, do tych słów Chrystusa: nie przyszedłem, aby Mi służono, ale żeby 
służyć i życie swoje oddać za wielu; kto z was chciałby być większym, niech będzie waszym 
sługą. 

Jeden z największych papieży w dziejach Kościoła zaczął się podpisywać tymi 
słowami sługa sług Bożych. Do dzisiaj papież nosi ten tytuł: sługa sług Bożych. Także 
wielkie dzieło odnowy, podjęte przez Sobór Watykański II, w tym się głównie wyraża, to 
jedna z głównych idei odnowy, że konsekwentnie, we wszystkich dokumentach 
soborowych, władza w Kościele jest ukazana w aspekcie diakonii, czyli służby. Soborowa 
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odnowa o tyle będzie urzeczywistniona, o ile ten duch służby przeniknie wszelkie struktury 
Kościoła, o ile ożywi wszelkie struktury duch Chrystusowej służby, to znaczy – bo to jest 
jednoznaczne – duch Chrystusowej miłości. Służba ma swe źródło w miłości, a nawet 
można powiedzieć, że słowo służba w Piśmie świętym jest synonimem słowa miłość. Bo 
jeżeli miłość jest dawaniem siebie, wzajemnym dawaniem siebie osób, to ta miłość 
w czynie, w praktyce, musi się wyrażać w służbie, w spełnianiu woli drugiego człowieka, 
w szukaniu tego, co jest jego dobrem, czego on pragnie. Dlatego służba w znaczeniu 
biblijnym i nadprzyrodzonym jest miłością, dlatego służba nie poniża człowieka, ale go 
wywyższa, dlatego powiedziane jest, że służyć Bogu – to znaczy królować. Dlatego też 
Chrystus, który uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, został wywyższony ponad 
wszelkie stworzenie. Bo taka jest logika Bożego działania, jak to kilkakrotnie powiedział 
Chrystus w Ewangelii: kto się poniża, będzie wywyższony; kto się wywyższa, będzie 
poniżony. 

Poprzez posługę diakonów, kapłanów i biskupów – tych, którzy mają przez 
święcenia udział w diakonii Chrystusa, ta właśnie diakonia przedłuża się i trwa w dziejach 
Kościoła. Żeby Kościół mógł istnieć jako wspólnota, to musi być w nim służba Chrystusowa, 
spełniana przez Jego narzędzia: przez biskupów, kapłanów i diakonów. Ta służba określa 
zasadniczą strukturę Kościoła, który jest wspólnotą miłości, dlatego służba musi być w nim 
podniesiona do godności sakramentu To jest najgłębszy sens sakramentu kapłaństwa, że 
służba Chrystusa w Kościele jest podniesiona do godności sakramentu, bo to nic jest służba 
tylko ludzka, nie przedłużenie służby Chrystusa we wspólnocie ludu Bożego, 

Jeżeli tak popatrzymy na diakonię jako misterium Boga wcielonego, jako misterium Bożej 
miłości, to służba musi nas zobowiązywać, musi być odebrana przez nas jako wezwanie do 
wzajemnej służby. Musimy pojąć swoje życie jako diakonię, jako służbę dla budowania 
wspólnoty Kościoła. Ostatecznie nasze życie dopiero wtedy będzie miało pełny sens i pełną 
wartość, kiedy zrozumiemy, że ono musi stać się diakonią, służbą, dla wypełnienia 
odwiecznego planu Ojca, dla budowania od wieków przez Boga zamierzonej wspólnoty 
ludzi z Bogiem i między sobą To jedyna sprawa, dla której warto żyć – i której trzeba 
służyć! Każdy z nas od chwili chrztu świętego przeznaczony jest również do diakonii. 
Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest wszczepieniem w Jego postawy, a istotną Jego 
postawą jest postawa służby wobec Ojca i wobec wspólnoty ludu Bożego Dlatego 
z powołania chrztu świętego wyrasta powołanie do diakonii. 

Nie wszyscy są powołani do tej diakonii sakramentalnej, wyrażającej się 
w ministerialnym, służebnym kapłaństwie w Kościele. Ale nasze powszechne kapłaństwo 
jest również wezwaniem do służby. Ta służba wiąże się z pojęciem charyzmatu. Bo 
charyzmat w języku biblijnym, w tradycji Kościoła pierwszych wieków, to jest dar 
otrzymany przez każdego z członków Kościoła, przez każdego z ochrzczonych, po to, żeby 
mógł służyć budowaniu wspólnoty. Charyzmat to jest dar dany nie tyle dla osobistego 
uświęcenia, ale dany dla wspólnoty i nikt z nas nie jest pozbawiony charyzmatu. Sobór 
Watykański II przypomniał nam zapomnianą naukę o charyzmatach i powiedział, że obok 
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charyzmatów wielkich, niezwykłych, takich jak czynienie cudów, proroctwa i inne, są 
zwykłe, mniejsze charyzmaty, których nikt z ochrzczonych nie jest pozbawiony. Każdy ma 
jakąś szczególną cechę charakteru, jakieś uzdolnienie, jakiś dar, którym może służyć 
budowaniu jedności wspólnoty. Każdy z nas musi odkryć swój charyzmat i musi go 
aktualizować w konkretnej lokalnej wspólnocie. On nie może pozostać martwy, nie można 
zakopać do ziemi tego otrzymanego talentu, ale musimy nim pracować dla wzrostu, dla 
budowania Ciała Chrystusowego. 

Oto jest radosne powołanie każdego z nas. Każdy z nas ma inny charyzmat i nikt nie 
ma tylu charyzmatów, żeby sam potrafił być wszystkim w jakiejś wspólnocie. Jeżeli ten, 
który odpowiada za wspólnotę, który jest ustanowiony po to, żeby jej przewodniczył, 
uważa, że na tym polega jego urząd, aby był wszystkim i wszystko sam czynił, to jest to 
wielkie nieporozumienie. Kościół ciągle ponosi wielkie szkody, dlatego że ci, którzy mają 
odpowiedzialność za wspólnoty Kościoła, chcieliby wszystko zrobić sami, nikomu nie chcą 
ufać, nikomu nie chcą przekazać części odpowiedzialności, ale wszystko chcą 
koncentrować w swoim ręku i wskutek tego nie mogą wszystkiego opanować, wskutek 
tego nie mogą zdobyć zaufania tych, którzy wraz z nim mają budować wspólnotę. To jest 
prawdziwa tragedia życia Kościoła, która udaremnia prawdziwe życie, prawdziwy rozwój 
wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego też Sobór przypomina tym, którzy mają tę 
odpowiedzialność, że winni oni rozpoznawać charyzmaty, nie gasić Ducha, ale powinni 
wszystkie charyzmaty pobudzać, zachęcać do aktywności w Kościele, aby poprzez 
wzajemną posługę wszystkich członków Kościół Boży przyczyniał sobie wzrostu, aby ciało 
Chrystusowe w ten sposób zmierzało do swojej pełni. 

Taka wizja Kościoła ukazana jest nam przez Sobór Watykański II. Musimy tę wizję 
przemienić w czyn. Każdy z nas musi odnaleźć swoje powołanie, musimy współpracować, 
współdziałać dla wzrostu wspólnoty Kościoła Chrystusowego. 

Niektórzy z nas są powołani do szczególnej służby w Kościele. Bo obok tej służby, 
która związana jest z sakramentem kapłaństwa, diakonatu czy biskupstwa, jest inna, jak 
gdyby ustabilizowana w szczególny sposób w strukturze Kościoła i wyraża się w tak 
zwanym stanie doskonałości, tak zwanych ślubach zakonnych. Osoby, które konsekrują 
swoje życie, oddają się całkowicie do dyspozycji Chrystusowi w Kościele. Diakonia, czyli 
służenie wspólnocie Kościoła, staje się jedynym celem ich życia. W sposób uroczysty wiążą 
się oni ze służbą na rzecz wspólnoty Kościoła przez śluby, przez uroczyste przyrzeczenia 
zachowania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa po to, żeby być 
całkowicie do dyspozycji Chrystusa i Jego Ducha w Kościele. 

Tutaj także trzeba zwalczać nieporozumienie, które głosi, że celem głównym stanu 
zakonnego, stanu doskonałości, jest własne uświęcenie, zdobycie własnej doskonałości. 
Można tak powiedzieć, ale z dopowiedzeniem, że człowiek się uświęca i doskonali wtedy, 
kiedy siebie całkowicie oddaje na służbę Chrystusa w Kościele. Dlatego te rzeczy nie są 
sprzeczne, ale wydaje mi się, że trzeba mocniej podkreślać ten aspekt służby tego bycia do 
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dyspozycji Chrystusa w Kościele. Zgromadzenia zakonne posiadają różne specjalne 
charyzmaty, charyzmaty nie jednostkowe, ale społeczne, charyzmaty udzielone świętym 
założycielom wspólnot ewangelicznych w Kościele i w tych wspólnotach charyzmaty 
danych świętych nieraz przez długie wieki służą wspólnocie Kościoła powszechnego. Tu 
także jest potrzeba wierności tym charyzmatom. Tu jest także potrzebna głęboka pokora, 
która pojmuje wszystko jako służbę, żeby znów nie powstawały w Kościele jakieś 
organizmy, które same dla siebie stają się celem i obracają się tylko wokół siebie, uważając, 
że im tym polega ich powołanie i służba Boża w Kościele. Tutaj musimy się wystrzegać tej 
pokusy, która zawsze zagraża naszej ludzkiej słabości, tutaj trzeba przeniknąć życie każdej 
wspólnoty żyjącej według rad ewangelicznych tym duchem apostolskiej służby, diakonii 
we wspólnocie Kościoła lokalnego. 

Stoi przed nami taka wspaniała wizja Kościoła-wspólnoty. Kościół, jak powiedziano 
po Soborze Watykańskim II, jest wspólnotą służb i charyzmatów Wspólnotą ludzi, którzy są 
aktywni, każdy na swój sposób, według posiadanych darów uczestniczy w budowaniu 
Kościoła – a wszystkie te dary pochodzą od jednego i tego samego Ducha. Dlatego wielość 
darów, wielość posług, charyzmatów, nie może rozbijać jedności, ale, przeciwnie, tworzy tę 
jedność. Jeden i ten sam Duch udziela różnych darów, bo On jeden ma plan całości, On 
jeden wie, co jest potrzebne całemu Kościołowi, dlatego wzbudza różne dary, różne 
powołania, różne charyzmaty, bo On właśnie ogarnia swoją mocą, wszechwiedzą, cały plan 
i ten plan realizuje przez szczegółowe powołania, a wierność wszystkich temu 
szczegółowemu wezwaniu i powołaniu tworzy życie Kościoła i rzeczywistość żywego 
Kościoła, wspólnoty służb i charyzmatów. 

Jeżeli odkryjemy w ten sposób swoje miejsce w Kościele, innego wymiaru, innej 
głębi i sensu nabierze całe nasze życie i wtedy wiele będzie w naszym życiu radości 
wynikającej z przekonania o wartości, o sensie naszych wysiłków. Nieraz nas to gnębi, że 
nie widzimy tego miejsca, nie pojmujemy swojej roli, czujemy się niepotrzebni. Tymczasem 
we wspólnocie Kościoła nie ma komórek niepotrzebnych. Wszyscy jesteśmy potrzebni, aby 
objawić światu pełnię, całe bogactwo Bożego planu zbawienia, pełne bogactwo i wspaniale 
piękno Kościoła; ono się może objawić nie przez jednostkę, choćby najzdolniejszą, ale może 
się objawić tylko przez wielość darów aktualizowanych we wspólnocie braterskiej. 

Starajmy się więc wspólnym wysiłkiem o to, żeby, gdziekolwiek jesteśmy, Kościół 
stawał się dzięki naszej posłudze wspólnotą służb i charyzmatów, objawiającą światu 
bogactwo Bożego działania, działania Chrystusa i Jego Ducha. 
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Soborowy ruch odnowy Kościoła - Światło-Życie (zwany popularnie ruchem 
oazowym) - jest w całym swoim programie i w swej istocie ruchem ewangelizacyjnym. 
Program jego, streszczony w hasłach „Światło-Życie", „Nowy Człowiek", „Nowa 
Wspólnota", „Nowa Kultura", odpowiada w całości wielkiemu programowi 
ewangelizacyjnemu nakreślonemu przez Pawła VI w Adhortacji „Evangeli Nuntiandi" 
z 1975 roku i wychodzi na przeciw wezwaniom Jana Pawła II do „nowej ewangelizacji". 

Co to jest ewangelizacja i jaki ma cel? 

 W sposób szczególny Paweł VI określa, co to jest ewangelizacja, i do kogo ma być 
skierowana. Przede wszystkim „ewangelizacja", zamiennie z wyrazami „misje" i „apostol-
stwo", oznacza wszelką działalność Kościoła, która w jakikolwiek sposób wpływa na 
przeobrażanie świata zgodnie z zamiarem Boga Stwórcy i Odkupiciela. Paweł VI 
pisał: „Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny 
do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz 
tworzyła z nich nową ludzkość: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Wszakże nie 
powstanie nowa ludzkość, jeżeli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez 
chrzest i przez życie według Ewangelii. Celem ewangelizacji jest wiec owa wewnętrzna 
przemiana. W razie potrzeby wyjaśnienia tego krótko, można słusznie i prawdziwie 
powiedzieć, że Kościół wtenczas ewangelizuje, kiedy Boską mocą tej Nowiny, jaką głosi, 
stara się przemienić sumienie poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem także ich 
działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się obracają." (EN 18) 

Czy ochrzczeni potrzebują ewangelizacji? 

Oprócz tak pojętej ewangelizacji w warunkach dzisiejszego świata zachodzi jeszcze 
konieczność ewangelizacji w znaczeniu węższym - w odniesieniu do chrześcijan, 
ochrzczonych i zasadniczo wierzących i praktykujących. Dla wielu z nich bowiem 
potrzebna jest ewangelizacja jako „pierwsze głoszenie Ewangelii", aby wiara 
odgrywała w ich życiu role zasadniczą, by żyli modlitwą i Słowem Bożym, i by byli 
zdolni dawać świadectwo wiary słowem i czynem. O takich ludziach Evangelii 
Nuntiandi mówi w następujący sposób: „Chociaż to pierwsze głoszenie (Ewangelii) kieruje 
się przede wszystkim do tych, którzy nigdy nie słyszeli Dobrej Nowiny Jezusa, albo do 
dzieci, to jednak zawsze jest ono konieczne dla wielu ludzi, bo dzisiaj dość często powstają 
takie warunki, w których zupełnie odchodzi się od prawa Chrystusowego: dla wielu ludzi 
ochrzczonych, ale pozostających poza nawiasem życia chrześcijańskiego; dla prostego 
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ludu, co ma jakąś wiarę, ale nie dość zna jej podstawy; dla ludzi studiujących, którzy czują 
potrzebę poznania Jezusa Chrystusa inaczej im przedstawionego, aniżeli zwykło się 
przedstawiać dzieciom w nauce religii oraz wielu innym." (EN 52) 

Jak pomóc tym, którzy odeszli od wiary? 

Wreszcie zachodzi konieczność ewangelizacji w znaczeniu „pierwszego głoszenia 
Chrystusa", wielkiej i wciąż zwiększającej się liczbie niewierzących i niepraktykujących, 
którzy w prawdzie przyjęli kiedyś chrzest, ale nie zostali potem wychowani w wierze lub 
ją utracili z wielu powodów. O tych dwóch grupach ludzi mówi Adhortacja w punktach 55 
i 56: „Ateiści i niewierzący z jednej strony; a niepraktykujący z drugiej, stwarzają poważną 
przeszkodę dla ewangelizacji. Pierwsi dlatego, że w pewien sposób odrzucają wiarę, nie są 
zdatni do przyjęcia nowego porządku rzeczy i nowego znaczenia świata i historii; zrozu-
mienie takie rodzi się tylko w oparciu o „Absolut", jakim jest Bóg. Drudzy dlatego, że są 
obojętni, zajmują stanowisko poniekąd wrogie, właściwe tym, którzy myślą, że najlepiej 
wiedzą, jak ułożyć swoje sprawy, którzy twierdzą, że wszystko rozumieją, wszystkiego 
doświadczyli i nic już nie pozostaje im do wierzenia. Ten „sekularyzm" ateistyczny i brak 
praktyk religijnych ma miejsce u dorosłych i u młodzieży, u elity i w masach, we 
wszystkich sektorach cywilizacji i na terenie tak starych Kościołów, jak i nowo 
powstałych. Ponieważ akcja ewangelizacyjna Kościoła nie może pomijać tych dwu 
światów ani pozostać obojętna wobec nich, więc ustawicznie musi starać się o znalezienie 
odpowiednich środków i języka, aby dotrzeć do nich, jednych i drugich, z objawieniem 
boskim i wiarą w Jezusa Chrystusa." 

Jaki jest obraz dzisiejszej parafii? 

Można więc jeszcze raz krótko stwierdzić, że w naszych kościołach lokalnych 
(parafiach) są trzy kategorie ludzi, którzy wymagają ewangelizacji, a nie jedynie 
duszpasterzowania. Są to: 

1. Ludzie wprawdzie ochrzczeni, ale faktycznie niewierzący lub obojętni 
i niepraktykujący, którzy wymagają prawdziwego nawrócenia w sensie uwierzenia w 
Boga i w Jezusa Chrystusa przynoszącego im zbawienie: 

2. Ludzie wprawdzie wierzący w jakimś sensie, religijni i praktykujący, którzy jednak nie 
spotkali się jeszcze z Chrystusem jako swoim osobistym Zbawicielem i którzy nie uczynili 
Go Panem swego życia; 

3. Chrześcijanie wierzący, którzy pragną odnowić i pogłębić swoją wiarę w celu 
przygotowania się do lepszego świadczenia o niej i przekazywania jej innym w dziele 
ewangelizacji Kościoła. 

Ruch Światło-Życie podejmuje posługę ewangelizacyjną wobec tych właśnie trzech 
kręgów ludzi. 
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EWANGELIZACJA JAKO ETAP FORMACJI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

 Jak w Ruchu Światło-Życie rozumiemy ewangelizację? 

Ewangelizacja w Ruchu Światło-Życie nie jest jakimś sporadycznym wydarzeniem, 
czy akcją. Nasz Ruch będąc ruchem formacyjnym o charakterze katechumenalnym, 
ewangelizację widzi jako etap na drodze stawania się chrześcijaninem i poprzedza 
katechumenat, a w wypadku osób ochrzczonych deuterokatechumenat lub 
neokatechumenat, czyli okres systematycznego wdrażania w życie chrześcijańskie 
i bezpośredniego przygotowania do chrztu świętego lub odnowienia przyrzeczeń tego 
sakramentu. Posoborowy dokument „Ordo Initiationis Christianae Adultorum", na którym 
oparta jest formacja w Ruchu Światło-Życie, przywraca instytucję starochrześcijańskiego 
katechumenatu Kościołowi naszych czasów, wyraźnie wyodrębnia etap ewangelizacji 
przed katechumenatem, nazywając go również prekatechumenatem. Rozpoczęta przez 
ewangelizację droga wdrażania w życie chrześcijańskie jest również wdrażaniem wżycie 
wspólnoty Kościoła. Ostatecznie więc ewangelizację w Ruchu Światło-Życie 
rozumiemy jako początek świadomej drogi bycia członkiem wspólnoty Kościoła, 
wobec której podejmuje się zadania i obowiązki, czyli diakonię. Diakonia w Kościele 
to odpowiedzialność wobec wszystkich grup, społeczności i wspólnot, do których 
człowiek należy począwszy od swojej rodziny. 

Jaka jest rola rekolekcji ewangelizacyjnych w parafii? 

Rekolekcje ewangelizacyjne, które jako jedną z metod ewangelizacji proponuje 
Ruch Światło-Życie, są zatem rekolekcjami rozpoczynającymi pewien proces formacji 
chrześcijańskiej w określonej wspólnocie lokalnej. Wynikiem takich rekolekcji musi być 
utworzenie grup formacyjnych, w których ci, którzy odnowili swoją wiarę, przejdą 
systematyczny długofalowy proces „stawania się" chrześcijaninem dojrzałym, to znaczy 
takim, który kieruje się w życiu codziennym Słowem Bożym, modli się w sposób osobisty, 
żyje Eucharystią, przemienia się nieustannie w nowego człowieka przyjmując 
ewangeliczną hierarchię wartości, daje świadectwo o swoim stosunku do Chrystusa 
i podejmuje służbę we wspólnocie Kościoła w oparciu o otrzymany charyzmat. 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE W PLANIE ODNOWY PARAFII 

Rekolekcje ewangelizacyjne w parafii powinny być jednym z elementów szeroko 
zakrojonego planu odnowy wspólnoty parafialnej. Na ten plan składają się pewne etapy, 
które chcę teraz pokrótce przedstawić. 

Pierwszy etap można by scharakteryzować przez pojęcie metanoi i porównać go 
z działalnością św. Jana Chrzciciela poprzedzającą działalność Chrystusa. Przed 
wezwaniem do uwierzenie Ewangelii rozbrzmiewa wezwanie: metanoeite, nawróćcie się, 
czyńcie pokutę. Zanim rozpocznie się w jakimś środowisku ewangelizację, trzeba poruszyć 
sumienia, wyrwać ludzi ze stanu dumnego zadowolenia z siebie, spoczywania 
w świadomości swojej rzekomej sprawiedliwości. Ten, jeszcze dalszy etap przygotowania 
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ewangelizacji, dokonuje się przez głoszenie kazań, homilii, specjalnych konferencji 
i katechez na kilka tygodni przed rozpoczęciem właściwych rekolekcji ewangelizacyjnych. 
Drugi etap dalszego przygotowania ewangelizacji to tworzenie zespołu ewangelizacyjnego, 
o czym mowa będzie później. Po etapie tworzenia i przygotowania zespołu następuje etap 
przygotowania samej ewangelizacji czyli rekolekcji ewangelizacyjnych. Przygotowanie to 
oprócz przygotowania modlitewnego obejmuje przede wszystkim ewangelizację 
indywidualną lub w małych grupach. O tym również będzie mowa później. Przygotowanie 
bliższe obejmuje jeszcze szereg zadań natury organizacyjnej. Fazą szczytową ewangelizacji 
są rekolekcje ewangelizacyjne, które trwają w zależności od określonego planu minimum 
trzy dni do tygodnia. Ostatnią fazą jest tzw. okres postewangelizacji. 

Uformowanie zespołu. 

Każda akcja ewangelizacyjna, przeprowadzana już od 1977 roku w Ruchu Światło-
Życie, metodą rekolekcji ewangelizacyjnych rozpoczyna się od uformowania zespołu 
ewangelizacyjnego. Rekolekcje bowiem tego typu zakładają prowadzenie ich przez grupę 
osób, a nie tylko jednego misjonarza czy rekolekcjonistę. W tym właśnie punkcie zaznacza 
się największa różnica pomiędzy tradycyjnym, a ewangelizacyjnym podejściem do 
zagadnienia rekolekcji czy misji parafialnych. W ujęciu tradycyjnym jedynym podmiotem 
jest kapłan - rekolekcjonista lub tzw. ojciec - misjonarz. Problem rekolekcji, ich „udania się" 
lub „nieudania" sprowadza się w gruncie rzeczy do problemu osobowości rekolekcjonisty, 
jego daru przemawiania i siły osobistego oddziaływania, bądź skuteczności metod przez 
niego stosowanych. W rekolekcjach ewangelizacyjnych sytuacja zmienia się zasadniczo. 
Występuje w nich podmiot kolegialny, którym jest tzw. zespół ewangelizacyjny, w którym 
istotną a nie tylko pomocniczo-techniczną rolę odgrywają świeccy. Ważność udziału 
świeckich w ewangelizacji wynika przede wszystkim z roli świadectwa w tym dziele. 
Świadectwo świeckich o przyjęciu Chrystusa ma, jak potwierdza doświadczenie o wiele 
większą wymowę niż świadectwo duchownych dawane niejako „z urzędu". Jan Paweł II pisał 
w Adhortacji „Christifideles Laici": „W owym zadaniu (ewangelizacji) ludzie świeccy, na 
mocy ich uczestnictwa w prorockim urzędzie Chrystusa, biorą pełny udział. Do nich 
w szczególności należy świadczenie o tym, jak wiara chrześcijańska daje jedyną pełną 
odpowiedź, którą wszyscy mniej lub bardziej świadomie przyjmują i której pragną, na 
problemy i nadzieje, jakie życie stawia przed każdym człowiekiem i każdym 
społeczeństwem." (ChL 34) 

 

Kto wchodzi w skład zespołu? 

Zespół ewangelizacyjny z reguły składa się z ludzi należących do tej wspólnoty 
lokalnej (parafii) lub do tego środowiska, w którym ma się odbyć ewangelizacja. Do 
zespołu powinien należeć przede wszystkim duszpasterz odpowiedzialny za 
ewangelizację danego środowiska (proboszcz, duszpasterz akademicki itp.), który z kolei 
powinien zaprosić do niego swoich najbliższych współpracowników oraz wiernych, 
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których uważa za najlepiej przygotowanych do tego zadania. Będą to przede wszystkim 
członkowie lub animatorzy istniejących w środowisku wspólnot czy ruchów o charakterze 
formacyjnym i apostolskim. Inicjatywa ewangelizacji oraz utworzenie zespołu może nieraz 
wyjść od tych wspólnot czy ruchów, które potem przekonają o potrzebie takiej akcji 
duszpasterza i poproszą go o przejęcie inicjatywy w swoje ręce. 

Kto może być członkiem zespołu ewangelizacyjnego i jakie wymagania musi on 
spełniać? Obowiązuje tu najpierw zasada: „nemo dat, quod non habet" - nikt nie może dać 
tego, czego nie posiada! Członek zespołu powinien mieć za sobą doświadczenie osobistego 
spotkania z Chrystusem jako swoim Zbawcą i Panem, musi mieć w sobie nowe życie 
w Duchu Świętym, aby móc w nim dać świadectwo i w ten sposób zaprosić do niego innych. 
Musi miłować Chrystusa i braci na tyle, by podjąć misję w służbie Ewangelii i zbawienia. 
Musi być człowiekiem wiary, zawierzenia i modlitwy, który nie opiera się na sobie, ale na 
mocy Ducha Świętego. Nie jest jednak wymagane, aby kandydat na członka zespołu 
ewangelizacyjnego posiadał powyższe przymioty od razu na początku w stopniu pełnym 
i doskonałym. Może on wzrastać w nich w trakcie przygotowywania ewangelizacji. 

Zespół może liczyć od kilkunastu do kilkudziesięciu członków, zależnie od wielkości 
środowiska i zasięg uplanowanej akcji ewangelizacyjnej. Dla tych, którzy zapragną podjąć 
służbę w zespole ewangelizacyjnym i spełnią określone wymagania, Ruch przeprowadza 
specjalne kilkudniowe rekolekcje zamknięte, wprowadzające w ducha i metodę 
ewangelizacji. Po takim przygotowaniu następują cotygodniowe, modlitewne spotkania 
zespołu, w trakcie których odbywa się rozdzielenie funkcji i odpowiedzialności za różne 
odcinki pracy przygotowawczej. 

Zapraszanie uczestników rekolekcji. 

Kolejnym charakterystycznym momentem tej metody rekolekcji jest sposób 
zapraszania uczestników rekolekcji ewangelizacyjnych. Do udziału w tradycyjnych 
rekolekcjach wierni są zapraszani zwykle podczas ogłoszeń po Mszy Świętej. Informacje 
o rekolekcjach są więc wtedy dostępne jedynie dla kręgu tzw. wierzących praktykujących. 
Pozostaje jednak wówczas jeszcze spora liczba ludzi ochrzczonych, którzy nie są 
zorientowani, co się w ich kościele dzieje. Dlatego stosowanie tylko tradycyjnego sposobu 
zapraszania parafian, szczególnie w przypadku rekolekcji przeznaczonych dla słabych 
w wierze i niewierzących, okazało się niewystarczające. Zaistniała potrzeba urozmaicenia 
sposobów przekazu informacji. W tym celu, oprócz tradycyjnych ogłoszeń „z ambony", 
stosuje się metodę zaproszeń indywidualnych, polegającą na odwiedzaniu ludzi w ich 
mieszkaniach, w miejscach pracy i nauki, wykorzystując spotkanie z nimi jako okazję do 
ewangelizacji. Dla szerszego informowania parafian, powyższa metoda została jeszcze 
wzbogacona o formę zaproszeń przesyłanych listownie oraz rozmieszczanych w miejscach 
publicznych. 
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Przebieg rekolekcji. 

Fazą szczytową planu ewangelizacji parafii są, jak już powiedzieliśmy, rekolekcje 
ewangelizacyjne, które w zależności od przyjętej koncepcji oraz możliwości lokalnych 
mogą trwać trzy, cztery dni lub nawet cały tydzień - od niedzieli do niedzieli. Nabożeństwa 
odbywają się najczęściej wieczorami po Mszy Świętej. Wszystkie mają podobna strukturę. 
Składają się z pięciu takich samych elementów. Nabożeństwa takie jak Nieszpory, 
Różaniec, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa wprowadzają przybyłych w religijny 
i modlitewny nastrój oraz stanowią jakby pomost łączący tradycyjne formy nabożeństwa 
z proponowanymi nowymi. Drugi element wieczoru ewangelizacyjnego, to wygłaszane 
przez komentatora pouczenia, które wprowadzają uczestników ewangelizacji w istotę 
i znaczenie tej akcji oraz w zrozumienie nabożeństw ewangelizacyjnych. Niezmiernie 
ważnym kolejnym elementem rekolekcji, jest świadectwo wiary wypowiedziane przez kilka 
osób z zespołu lub z uczestników rekolekcji, a punktem kulminacyjnym każdego wieczoru 
jest tzw. orędzie ewangelizacyjne. Po odczytaniu Ewangelii kapłan wygłasza około 
półgodzinne orędzie, które nawiązuje codziennie do innej historii spotkania człowieka 
z Jezusem. Wszystkie kazania, niezależnie od jakiego tekstu biblijnego wychodzą, zawsze 
zawierają w sobie podstawowe prawdy ewangelizacyjne. Często dla zobrazowania treści 
ewangelizacyjnych stosuje się projekcję filmu „Jezus" na podstawie Ewangelii wg św. 
Łukasza lub krótkie przedstawienia: dramy lub pantomimy. Na zakończenie każdego orę-
dzia kapłan kieruje do zgromadzonych wezwanie do osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana 
i Zbawiciela. Zachęca również do rozpoczęcia okresu systematycznej pracy nad 
pogłębieniem swej relacji z Chrystusem. Jest to wezwanie wymagające od uczestnika 
rekolekcji uczynienia kroku wiary. Kapłan wzywa więc do uzewnętrznienia tej decyzji 
przez wystąpienie przed ołtarz, lub pozostanie w kościele po skończonym nabożeństwie. 
Z tych, co odważą się taki krok uczynić animatorzy tworzą małe grupki, z którymi się 
spotykają i jeszcze raz wyjaśniają podstawowe prawdy ewangelizacyjne. Wszystkim 
elementom nabożeństw ewangelizacyjnych towarzyszy śpiew i muzyka, wykonywane 
przez przygotowany specjalnie do tej funkcji zespół muzyczny.  

 Konsekwencją rekolekcji jest utworzenie małych grup formacyjnych, 
z którymi animatorzy (członkowie zespołu ewangelizacyjnego) odbywają kilka spotkań 
(przynajmniej cztery). Ich celem jest utrwalenie wyników ewangelizacji przez bardziej 
świadome i przemyślane przyjęcie podstawowych prawd ewangelizacyjnych. Ten okres 
postewangelizacji powinien prowadzić do włączenia się do grup typu katechumenalnego, 
w których dokonuje się systematyczna - trwająca kilka lat - formacja do dojrzałej postawy 
wiary i życia chrześcijańskiego. 

Podstawowe treści głoszone podczas rekolekcji Ewangelizacyjnych 

Dla przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych niezmiernie ważne jest, aby 
prowadzący ewangelizację (kaznodzieja - ewangelizator i zespól ewangelizacyjny) 
wiedzieli dokładnie co i jak mają przekazać przez swoją posługę uczestnikom rekolekcji. 
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Muszą oni mieć jasną wizję treści ewangelizacji, a więc prawd, wokół których ma się 
skoncentrować całe przepowiadanie, a także jej natury, a więc pewnych prawd 
egzystencjalnych, które wyrażają istotę ewangelizacji jako akcji specyficznego typu. 
Ewangelizację cechuje koncentracja wokół podstawowych prawd objawienia chrześcijań-
skiego, których przyjęcie decyduje o staniu się chrześcijaninem. Jest to równocześnie 
pewne minimum prawd, w które trzeba uwierzyć. W dalszym procesie formacji 
chrześcijańskiej, zwłaszcza w okresie katechumenatu i systematycznej katechizacji, 
prawdy te zostaną oczywiście znacznie poszerzone i pogłębione. 

Jakie to są podstawowe prawdy przekazywane w procesie ewangelizacyjnym? 
Mówi już o tym Paweł VI w Evangelii Nuntiandi: „Może nie będzie zbytecznym 
przypomnieć, że ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost 
o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć, że Bóg 
umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym, dał wszystkim rzeczom istnienie, 
a ludzi powołał do życia wiecznego." (EN 26) „Ewangelizacja będzie zawsze zawierać - 
jako fundament, centrum i szczyt całego swego dynamizmu - także to jasne stwierdzenie: 
w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stal się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, 
ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie, jako dar laski i miłosierdzia Bożego." 
(EN 27) Wreszcie do podstawowych prawd ewangelizacji według Pawła VI należy: 
„głoszenie nadziei na spełnienie obietnic danych od Boga przez Jezusa Chrystusa 
w Nowym Przymierzu: głoszenie miłości Boga względem nas i naszej miłości ku Bogu; 
głoszenie miłości braterskiej wobec wszystkich ludzi - znaczy zdatności do dawania 
i przebaczania, do wyrzeczenia i troszczenie się o braci - co wypływając z miłości Bożej 
stanowi centrum Ewangelii; głoszenie tajemnicy nieprawości oraz czynnego starania się 
o szlachetność; podobnie też głoszenie stale naglące szukania Boga za pomocą modlitwy, 
przede wszystkim wielbiącej i dziękczynnej, a także poprzez uczestnictwo w owym 
widzialnym znaku zjednoczenia z Bogiem, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa; z drugiej 
strony to zjednoczenie wypełnia się w innych znakach Chrystusa, żyjącego i działającego 
w Kościele, jakimi są sakramenty." (EN 28) 

W ramach rekolekcji ewangelizacyjnych przyjął się już dziś powszechnie stosowany 
schemat czterech prawd lub praw duchowych. Prawdy te są umotywowane odpowiednimi 
cytatami z Pisma Świętego: 

1. Bóg miłuje ciebie i przygotował dla twego życia wspaniały plan. (J 3,16; 
J 10,10) 

2. Człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, dlatego nie może doświadczyć 
Bożej miłości i poznać Bożego planu dla swego życia. (Rz 3,23; Rz 6,23) 

3. Jezus Chrystus jest jedynym. Bożym lekarstwem na grzech. Tylko przez Niego 
możesz doświadczyć Bożej miłości oraz poznać przygotowany przez Boga dla ciebie plan 
i żyć według niego. (1 Tm 2,5; Rz 5,8: I Kor 15,3-6; J 14,6; Ef 2,8-9) 
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4. Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy 
dopiero możemy doświadczyć Bożej miłości i żyć zgodnie z planem Jego miłości 
przygotowanej dla nas. (J 1,12; Ap 3,20) 

ZAKOŃCZENIE 

Wydaje się ważne, by na zakończenie podkreślić, że tak przygotowywane 
i prowadzone rekolekcje muszą być zawarte w całym planie duchowej odnowy parafii, 
rozłożonej na lata. Odnowa ta powinna głęboko przenikać najpierw proboszcza, następnie 
jego pomocników - kapłanów i osób szczególnie zaangażowanych w życie parafii. Wszyscy 
oni winni mieć jedną wizję tej odnowy, wynikającą ze słuchania Boga na wspólnej 
i osobistej modlitwie, w celu rozeznania w jaki sposób, co i kiedy trzeba zrobić, aby 
wszystkie kręgi osób zamieszkujących parafię stanowiły żyjącą wspólnotę Kościoła. 
Dopiero na takim gruncie rekolekcje ewangelizacyjne nie będą tylko jednorazową akcją, 
albo nowym stylem rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych, lecz przyniosą obfity 
owoc w postaci szczerze i głęboko nawróconych ludzi, którzy sami będą chcieli świadczyć 
innym o Jezusie Chrystusie, Jedynym Panu i Zbawicielu. 

 

 

W programie każdej 15-dniowej oazy I, II i III st. jest przewidziane wyjście 
ewangelizacyjne. Pan Jezus, tak jak posłał swoich uczniów po dwóch do miast Galilei, tak 
samo posyła wszystkich oazowiczów jako ewangelizatorów, aby głosili Ewangelię tym, 
których napotkają. 

Celem ewangelizatora jest głoszenie osoby Jezusa Chrystusa, który jest Dobrą Nowiną - 
Ewangelią. Każdy z nas powinien to czynić poprzez sposób swojego życia oraz słowa. 
Każdy z nas wielokrotnie słyszał Ewangelię głoszoną w kościele, znamy wiele 
ewangelicznych przypowieści i wiele zdań z Pisma Świętego. Co jednak mówić tym, 
których spotkamy? Co z całego bogactwa Ewangelii przekazać? 

Trzeba więc, abyśmy wszyscy umieli zaprezentować Ewangelię w przejrzysty sposób. 

Podstawowe zasady Ewangelii można streścić w czterech poniższych punktach 
(w nawiasach podajemy odnośniki do cytatów z Pisma Świętego, które wyjaśniają te 
zasady, wypisz je i naucz się ich na pamięć): 

I.  Bóg cię kocha i ma dla ciebie życie w obfitości, życie szczęśliwe (J 10,10; J 3,16; 
1 J4.I0). 

II. Wszyscy zgrzeszyli i są oddzieleni od Boga, wskutek czego nie mogą do 
świadczyć Bożej miłości ani dzielić się Bożym życiem z innymi (Rz 3,23; Rz 1,28; 
Rz 6,23; Rz 7,24). 

                                                 
102

 (Biuletyn Ad Christum Redemptprem nr 4 – 3/98). Dodatek do czasopisma “Oaza”, Wyd. Światło-Życie 



 84 

III.  Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Jedynie On jest tym, który może dać ci moc do 
doświadczania życia w obfitości. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i dzielić się 
życiem z innymi (I J 4,10; J 5,24; J 14,6). 

IV.  Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, przyjąć Ducha 
Świętego i w ten sposób doświadczysz mocy nowego życia (Dz 2,38; J 7,37; J 1,12; 
1 J3,l; Dz 1,8; Ap 3,20). 

Przyjęcie Jezusa Chrystusa dokonuje się na modlitwie. Oto przykład modlitwy, którą 
można zaproponować: „Jezu. wierzę mocno, że Ty jesteś Synem Boga i Mesjaszem. 
Przyznaję, że jestem wielkim grzesznikiem, ale jednocześnie wyznaję, że Twoje miłosierdzie 
jest większe od moich grzechów. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przejmuję Cię. jako 
swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczasz mi grzechy w sakramencie pokuty i że 
mogę karmić się Twoim Ciałem w Eucharystii. Od dzisiaj pragnę kierować się wyłącznie 
Twoją wolą i czynić jedynie to. co Ty chcesz. Amen." 

Osoba, która przyjęła Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, wymaga troski 
o to, aby nowe życie mogło wzrastać i przynosić owoce. Środowiskiem wzrostu jest żywa 
wspólnota w Kościele. Trzeba zatroszczyć się o znalezienie takiej wspólnoty. Dla wielu 
ewangelizatorów poważnym problemem jest nawiązanie relacji, podejście do drugiej 
osoby i rozpoczęcie z nią rozmowy. Trzeba prosić Boga o gotowość wychodzenia 
i prawdziwą miłość do tych, których chce się przyprowadzić do Jezusa. Rozmowa nie musi 
się koniecznie skończyć modlitwą o przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale może 
pozostać radosne doświadczenie nawiązania nowej znajomości, lub nawet zawiązania 
trwalszej przyjaźni. 

Każda sytuacja, w której znajdują się ludzie może być dobrym momentem do 
ewangelizacji. „Postępujcie mądrze, wykorzystując każdą chwilę sposobną" (por. Kol 4,5-
6). Unikaj osądzania innych. Osądzanie tworzy dystans pomiędzy tobą a drugą osobą. 
Strzeż się uprzedzeń, każdy człowiek jest umiłowany przez Boga i Bóg oczekuje twojej 
miłości wobec ludzi w każdej sytuacji (Rz 14,4). Strzeż się zarozumiałości i arogancji, 
w duchu pokory i uniżenia się stawiaj innych na pierwszym miejscu (Flp 2,3-4). Każdy 
człowiek jest w sposób naturalny obdarowany przez Boga. Staraj się odszukać w drugiej 
osobie te obdarowania, tak abyś mógł ją szczerze podziwiać. Podkreślaj dobre cechy 
swego rozmówcy (Kol 3,14; Ef 4,29). Bądź czuły na potrzeby drugiej osoby. Przedkładaj 
potrzeby innych nad swoje. Jeśli nie jesteś pewien potrzeb osoby, spytaj ją: „Czy mogę w 
jakiś sposób pomóc ci w tej sprawie?" Nasza wiara powinna prowadzić nas do pomocy 
innym, jeśli to możliwe. 

Praktyczna mądrość i rozeznanie są potrzebne do tego, aby wiedzieć, kiedy rozmawiać 
o Panu. Należy mieć na uwadze to ważne pytanie, które zadawał Jezus: „Czego szukacie?" 
(J 1,38) Czego poszukuje dana osoba? Jakie oznaki mówią mi, że jest to właściwy czas na 
mówienie o Jezusie? Bądź wyczulony na komunikację niewerbalną- język ciała. Jeśli osoba 
wygląda na znudzoną wzdycha lub próbuje mówić o czymś innym, ewangelizator 
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powinien przerwać, posłuchać jej i być może zmienić kierunek rozmowy. Kiedy ludzie 
dzielą się swoimi potrzebami, oczekują współczucia i zrozumienia. Być może potrzebują 
modlitwy w konkretnej intencji. Bądź stale gotowy do podzielenia się swoim osobistym 
świadectwem - tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Przygotuj na piśmie takie świadectwo 
przed wyjściem na ewangelizację. Jeśli wychodzicie po dwóch, ważna jest wspólna 
modlitwa za siebie przed wyjściem. Przed podejściem do rozmówcy, ustalcie kto z was 
prowadzi rozmowę - w tym czasie druga osoba powinna modlić się. 

W głoszeniu Ewangelii nigdy nie jesteśmy sami, jest z nami Ten, który obiecał, że będzie 
z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia świata". On jest naszym Obrońcą i Doradcą. 

 

I. Ks. Blachnicki rozumiał ewangelizację nie tylko jako przekazywanie Dobrej 
Nowiny ciągle nowym kręgom i pokoleniom ludzkości, ale także jako podjęcie różnego 
rodzaju działania zmierzającego do włączenia ewangelizowanych w głoszoną 
rzeczywistość Osoby Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła, aby wszyscy mogli stać się 
Jego uczestnikami i korzystać z Jego owoców. Wsłuchując się w odpowiednie dokumenty 
Kościoła, Założyciel Ruchu Światło-Życie mówił o ewangelizacji w trzech znaczeniach: 

 - ogólnym i pełnym – zamiennie z wyrazami misja i apostolstwo na oznaczenie wszelkiej 
działalności, która w jakikolwiek sposób wpływa na przeobrażenie świata zgodnie 
z zamiarem Boga Stwórcy i Odkupiciela. W tym znaczeniu treść pojęcia ewangelizacja 
wyrażał tymi samymi słowami, którymi soborowy dekret określił pojęcie apostolstwa: 
„Kościół powstał do życia w tym celu, by szerząc Królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku 
chwale Ojca, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich 
skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa. Wszelka działalność Ciała Mistycznego 
zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem, które Kościół sprawuje przez 
wszystkie swoje członki” (DA 2).W tym szerokim i pełnym znaczeniu używa terminu 
ewangelizacja adhortacja apostolska Pawła VI O ewangelizacji w świecie współczesnym: 
„Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej nowiny do 
wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła 
z nich nową ludzkość: Oto czynię wszysto nowe (Ap 21,5). Wszakże nie powstanie nowa 
ludzkość, jeżeli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez chrzest i przez życie 
według Ewangelii. Celem ewangelizacji jest więc owa wewnętrzna przemiana. Mówiąc 
krótko, „Kościół wtenczas ewangelizuje, kiedy Boską mocą tej Nowiny, jaką głosi, stara się 
przemienić sumienie poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem także ich 
działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się obracają” (EN 18). 

 - ściślejszym – na oznaczenie pierwszego głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu 
w Chrystusie tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli lub nie przyjęli. „Ewangelizację można 
określić jako pokazywanie Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają” (EN 17). Tę definicję 
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ewangelizacji uważa jednak adhortacja za niepełną i nazywa ją w innym miejscu pre-
ewangelizacją: „Od samego Zesłania Ducha Świętego Kościół przyjął jako pierwszorzędną 
zasadę działania, otrzymaną od Założyciela, objawienie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii 
tym, którzy ich nie znali. (...) To pierwsze głoszenie Jezusa Chrystusa odbywało się 
w rozmaity sposób, ktory niekiedy zwie się pre-ewangelizacją. Po prawdzie jest to już 
ewangelizacja, chociaż jeszcze początkująca i niepełna” (EN 51).Tak pojęta ewangelizacja 
jest określonym etapem na drodze stawania się chrześcijaninem, etapem poprzedzającym 
katechumenat, bedący okresem systematycznego wdrażania w życie chrześcijańskie 
i bezpośredniego przygotowania do chrztu świętego. Normalnie ewangelizacja powinna 
poprzedzać rozpoczęcie właściwego katechumenatu. 

 - specjalnym – na oznaczenie specyficznej akcji czy działalności duszpasterskiej 
zmierzającej bezpośrednio do osiągnięcia celów związanych z ukazanym powyżej etapem 
ewangelizacji w procesie stawania się chrześcijaninem. 

 II. Taką specyficzną akcją ewangelizacyjną stał się dla Ruchu plan wielkiej ewangelizacji 
ACR, który był odpowiedzią na apel Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego o wzmożenie 
wysiłku i zorganizowanie walki z naszymi wadami narodowymi w latach przygotowania 
do jubileuszu 600-lecia obecności Maryi w Jej Jasnogórskim Obrazie w naszym Narodzie. 
Podejmując to dzieło Ruch włączył się w program duszpasterski związany z Jubileuszem. 
Hasło „Ad Christum Redemptorem” wskazywało na bezpośrednie źródło inspiracji tego 
planu – encyklikę Jana Pawła II ”Redemptor hominis”, widzianą w łączności z całą 
dynamiką ewangelizacyjną pontyfikatu Papieża, który w dniu inauguracji zawołał: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

 O celu planu ACR ks. Blachnicki tak pisał: „Ewangelizacja jest właśnie wysiłkiem 
podjętym w celu dokonania tego jednego zwrotu ducha ad Christum Redemptorem, 
a wysiłek ten musi być kierowany ku każdemu człowiekowi, ponieważ człowiek – każdy 
bez wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem – każdym bez 
wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony (RH 14c)”. 

 Całościowy plan wielkiej ewangelizacji ACR przewidywał akcję ewangelizacyjną, 
która w krótkim czasie (jednego czy dwóch lat) objęłaby cały kraj. Akcja miała przebiegać 
w oparciu o kościoły – o ile możności i zasadniczo – równocześnie w całym kraju w trzech 
fazach: 

-faza pierwsza – akcja modlitewna ogniskująca się w oazach modlitwy, których sieć 
obejmująca wszystkie województwa, stopniowo miała się zagęszczać. Ten etap przebiega 
pod hasłem: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej 
ziemi!” 

- faza druga – ewangelizacja pod hasłem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Ma to być 
ewangelizacja w znaczeniu pierwszej ewangelizacji, przy wykorzystaniu filmu „Jezus” 
zrealizowanego w oparciu o Ewangelię wg św. Łukasza. 
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- faza trzecia – właściwy czas szerzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – ma przebiegać 
pod hasłem: „Nie lękajcie się”. 

 Podsumowując, można powiedzieć za ks. Blachnickim: „Celem ewangelizacji 
według planu Ad Christum Redemptorem jest zgodnie z encykliką „Redemptor hominis” 
dotarcie z Dobrą Nowiną do każdego bez wyjątku człowieka w naszej Ojczyźnie i dlatego 
zasadniczo powinna ona być przeprowadzona w parafiach”. 

 III. Pomocą dla realizacji planu ACR mają być specjalistyczne rekolekcje typu ORAE. 
„Głównym zadaniem ORAE jest doprowadzenie wszystkich uczestników do osobowego 
kontaktu w wierze z Chrystusem oraz wzbudzenie w nich pragnienia zbliżania innych do 
Chrystusa przez ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji. Zadaniem szczególnym jest 
przygotowanie osób uczestniczących w tych rekolekcjach do ewangelizacji indywidualnej 
oraz do prowadzenia grup postewangelizacyjnych”.  

 Chodzi o to, aby ci, którzy będą podejmować ewangelizację podczas rekolekcji 
oazowych lub w parafiach, mieli w sercu pełny obraz istoty działań ewangelizacyjnych, 
przedstawiony przez ks. Blachnickiego w 10 punktach: 

 1. Ewangelizacja ogłasza i przynosi zbawienie - Zbawienie to centralny temat 
ewangelizacji, to także centralny temat chrześcijaństwa i całego objawienia. 

 2. Ewangelizacja jest świadczeniem prowadzącym do wiary i zawierzenia - do jej 
istoty należy bowiem świadectwo. Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy 
spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego 
przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego. Ewangelizacja to 
wydarzenie, które polega na ukazaniu rzeczywistości, która już jest, która się dokonuje 
wśród ludzi współcześnie żyjących. ewangelizacja jest więc wydarzeniem, które polega na 
zaświadczeniu  o tym, że Bóg już czegoś dokonał w świecie, że to, co uczynił, jest o wiele 
ważniejsze od wszystkiego co czynią ludzie. 

 3. Ewangelizacja nie jest głoszeniem opinii i przekonania, ale przepowiadaniem 
wiary - człowiek uczestniczący w niej  musi spotkać się z autentycznym świadectwem 
wiary. Przed człowiekiem, któremu zwiastuje się Ewangelię musi stanąć ktoś, kto 
Ewangelii wcześniej zawierzył i już doświadcza owoców tego zawierzenia. Ewangelizacja 
to nie głoszenie teorii o możliwości życia ewangelicznego, ale to sprawozdanie z tego, co 
Bóg czyni z tymi, którzy wierzą jego Ewangelii. 

 4. Ewangelizacja prowadzi do wyzwolenia - powinna więc ukazać drogę przejścia od 
„starego życia” - człowieka kierującego się pragnieniami ciała i zmysłów - do „nowego 
życia” - człowieka polegającego na zawierzeniu Chrystusowi, że przez Ducha Świętego tak 
pokieruje Jego życiem, by osiągnął autentyczną radość, szczęście, pokój i życie wieczne 
w darze niczym niezasłużonym, ale danym tym, którzy odważą się bardziej zaufać Bogu, 
niż sobie i innym ludziom. 
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 5. Ewangelizacja głosi Krzyż Chrystusa i odpuszczenie grzechów - jest to przede 
wszystkim przepowiadanie życia, a nie treści opisujących to życie. Ewangelizacja musi 
więc doprowadzić uczestnika do uświadommienia sobie, że w Krzyżu jest mu darowane 
wyzwolenie z jego grzechów, że gdy je uzna i wyzna - to zostanie obmyty Krwią Chrystusa 
i że zostanie mu dana moc tej Krwi. 

 6. Ewangelizacja prowadzi do przymierza z Bogiem - człowiek słuchający Ewangelii 
powinien zapragnąć nowego narodzenia, powinien odczuć potrzebę odrzucenia 
dotychczasowego stylu życia. Powinien pragnąć nie tylko obmycia wodą, ale i napełnienia 
Duchem Świętym. Uczestnik ewangelizacji powinien zapragnąć tego, aby móc stanąć obok 
Jezusa Chrystusa i wziąć udział w wykonywaniu Jego zbawczego dzieła. Jednak zanim tego 
zapragnie, musi dostrzec istotę tego dzieła, jego sens i możliwość uczestnictwa w nim. 
Dopiero wtedy dostrzeże sens swojego chrztu. Powinien zapragnąć przymierza z Bogiem 
i uznać w pełni Ewangelię za program realizacji tego przymierza. 

 7. Ewangelizacja prowadzi do nowej wspólnoty – powinna ukazać ludziom należącym 
do różnych społeczności nowy typ społeczności. Powinna ukazać wspólnotę ludzi nie 
podzielonych, choć pochodzących z różnych grup i żyjących aktualnie 
w najprzeróżniejszych grupach społecznych. Ewangelizacja powinna ukazać możliwość 
istnienia wspólnoty opartej nie o pragnienia i cele ludzkie, ale o świadomość 
przynależności do jedynego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

 8. Ewangelizacja prowadzi do szkoły Chrystusa - ewangelizacja powinna być z jednej 
strony głoszeniem tego, co Bóg dokonał dla człowieka, ale z drugiej strony powinna być 
wprowadzeniem i zachętą do uczestnictwa w ewangelicznej szkole Chrystusa. 
Ewangelizacja powinna bowiem ukazać Jezusa Chrystusa - głosiciela Ewangelii jako 
Nauczyciela, który nie podaje prawd teoretycznych, ale uczy życia. Szkoła Chrystusa jest 
przede wszystkim szkołą miłości. Jest to szkoła, która o miłości mówi niewiele, ale jest 
środowiskiem przenikniętym w całej swej treści miłością. Szkoła Jezusa to szkoła 
ukazująca Jego Ojca, który jest Odwieczną Miłością. 

 9. Ewangelizacja ukazuje zarys życia chrześcijańskiego – jej uczestnik powinien 
odrzucić dotychczasowy sposób kształtowania życia z dnia na dzień, a zapragnąć życia 
chrześcijańskiego – poddanego Bożemu światłu, które jest wielką przygodą naśladowania 
Chrystusa, to znaczy zostania Jego uczniem. 

 10. Ewangelizacja dokonuje się w Duchu Świętym - głoszenie Ewangelii nie może się 
przerodzić w jakieś mówienie o Bogu, chociażby to było prawdą. Głoszenie Ewangelii to 
przede wszystkim słuchanie tego, co Duch Święty chce powiedzieć. Uczestnik 
ewangelizacji powinien doświadczyć, że Ewangelia, którą słyszy wypowiadaną ludzkimi 
ustami, jest głoszona przez Ducha Świętego posłanego do ludzi, aby uobecniał dzieło 
Chrystusa; powinien w świadectwie zespołu ewangelizacyjnego dostrzec, że Jezus 
Chrystus przez swojego Ducha Świętego dokonał dzieł o których słyszy. 
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 Podsumowując, można powiedzieć za ks. Blachnickim: „Ewangelizacja we 
współczesnym świecie wśród chrześcijan i niechrześcijan musi stać się początkiem 
procesu uzdrawiania od ludzkich i naturalistycznych koncepcji życia i jego inspiracji. 
Celem ewangelizacji nie może więc być głoszenie czegoś, co się ma dopiero stać; celem 
ewangelizacji nie może stać się walka ideologiczna. Ewangelia bowiem nie ma wrogów. 
Ewangelia ma tylko przyjaciół i broni się przed wrogami mocą Ducha Świętego, który ją 
ludziom objawia i wyjaśnia. Jezus Chrystus nie chce, aby jego Ewangelia miała wrogów, On 
pragnie, aby miała tylko przyjaciół. Tych zaś, którzy jej nie przyjmują, Chrystus nie nazywa 
wrogami. Chrystus jedynie mówi, że ci, którzy przyjmują Ewangelię i Jej wierzą - mogą 
mieć wrogów. Ewangelia sama zaś jest niepokonalna, bo broni ją spełniona przez 
Chrystusa konkretna rzeczywistość. Głoszenie Ewangelii ma być głoszeniem Jezusa 
Chrystusa, który już jest, przed którym już nie stoi żadne zadanie do wykonania. Ma być 
głoszeniem darów, których Bóg udzielił wszystkim ludziom na znak, aby uwierzyli, że On 
jest jedynym dawcą pełnego życia. 

 IV. Z biegiem lat wypracowano program pięciodniowych rekolekcji ewangelizacyjnych, 
przeżywanych na sposób rekolekcji oazowych, których celem jest przygotowanie 
uczestników do świadomego wejścia w okres katechumenatu. „Prezentowane tu 
pięciodniowe, zamknięte rekolekcje ewangelizacyjne, stanowiąc początek formacji 
podstawowej ruchu powinny rozpoczynać drogę deuterokatechumenalną jego 
uczestników na różnych poziomach wiekowych: dla młodzieży, studentów lub dla osób 
dorosłych – przy zastosowaniu oczywiście koniecznych modyfikacji, wprowadzanych ze 
względu na wiek. 

 Zachętę do uczestnictwa w takich rekolekcjach, wraz z wyjaśnieniem ich celu oraz 
charakteru, można by uważać za jeden z głównych elementów czasu preewangelizacji. 
Udział zaś w rekolekcjach ewangelizacyjnych, przeprowadzonych według 
prezentowanych w tym podręczniku zasad, względnie w ewangelizacji indywidualnej – 
która również powinna spełniać określone kryteria – ma być początkiem zwyczajnej drogi 
formacyjnej każdego członka Ruchu Światło – Życie”. 

 „Oaza Nowego Życia I stopnia znajduje się na przejściu od okresu postewangelizacji 
do okresu formacji katechumenalnej. Ma ona stanowić rozpoczęcie systematycznej 
formacji katechumenalnej i być momentem włączenia się do stałej grupy formacyjnej 
uczniów Chrystusa. Z tego wynika, że ewangelizacja powinna poprzedzać oazę 
rekolekcyjną I stopnia. Taki rytm ma być faktycznie przyjęty w Ruchu Światło-Życie. 
Animatorzy i uczestnicy oaz rekolekcyjnych danego roku powinni po powrocie do swoich 
środowisk przez osobiste świadectwo i indywidualną ewangelizację zachęcać ludzi do 
uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych, przygotowywanych w danym 
środowisku, szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Rekolekcje te wzywają do 
decyzji przyjęcia Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana i do włączenia się do grupy 
formacyjnej, która po rekolekcjach ewangelizacyjnych będzie gromadziła się co tydzień na 
wspólną modlitwę i studium Ewangelii św. Jana. Członków grup postewangelizacyjnych 
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zachęca się do uczestnictwa w oazie rekolekcyjnej I stopnia. Ta oaza ma być rozpoczęciem 
katechumenatu. Odpowiada ona temu momentowi, który w Ordo Initiationis Christianae 
Adultorum łączy się z obrzędem: Ordo ad catechumenos faciendes - czynienia kogoś 
katechumenem. Licząc się jednak z tym, że nie wszyscy uczestnicy oaz I stopnia będą mieli 
już za sobą ewangelizację i pracę w grupach postewangelizacyjnych, przewiduje się w 
pierwszych pięciu dniach oazy realizację programu ewangelizacyjnego. Dla jednych będzie 
to pewna rekapitulacja i umocnienie tego, co już przeżyli w okresie ewangelizacji, dla 
innych okazja do uzupełnienia tego etapu przed wejściem do grupy 
deuterokatechumenackiej”. 

 Podsumowując można powiedzieć, że najbardziej naturalną drogą wejścia w Ruch 
Światło-Życie jest ewangelizacja podejmowana w parafiach w ramach planu ACR, podczas 
rekolekcji ewangelizacyjnych organizowanych w trybie rekolekcji zamkniętych oraz na 
drodze ewangelizacji indywidualnej. Rekolekcje ORAE są narzędziem dla kształtowania 
diakonii ewangelizacji. 

 

 

 

Świadek wiary musi być święty, a święty na pewno jest świadkiem wiary 

Świadectwo jest pierwszym owocem przyjęcia Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela.  
To zdanie stanowi w środowisku oazowym z jednej strony wyświechtany truizm, 
a z drugiej bardzo skuteczne „narzędzie” do samobiczowania się „neofitów” naszego 
Ruchu. Gdy bowiem poprosi się kogoś, by dał świadectwo o swoim życiu z Panem Jezusem, 
można spotkać się z nader różnymi reakcjami. Nadmiernie przyspieszone bicie serca, 
wypieki, zdenerwowanie bliskie temu jakie daje się zauważyć u studentów przed 
egzaminem oraz inne tym podobne objawy, wskazują na (delikatnie mówiąc) znaczną 
nienaturalność odpowiedzi na taką prośbę. Kiedy indziej nadmiar frazesów i wyuczony 
zestaw pojęć teologicznych (często co najwyżej quasiteologicznych), którymi posługuje się 
wypowiadający, zwiastuje nieadekwatność deklarowanych haseł do postawy życia. Jest on 
bardziej zestawem pobożnych życzeń niż relacją rzeczywistości, o której opowiada 
mówca. Zdarza się też usłyszeć w naszym środowisku pogląd, który wyraża utopijną 
aczkolwiek kuszącą tezę, że nic nie trzeba mówić, bo ludzie sami domyślą się o co nam 
chodzi, byle byśmy sami żyli jak trzeba...  

Jak więc dawać świadectwo? Jak dawać świadectwo, aby nie być posądzonym ani 
o hipokryzję, ani o sztuczność, ani o brak odwagi w "urzędowym" i jednocześnie 
deklaratywnym opowiedzeniu się za Panem Jezusem ...?  
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Ostatnio często myślę o świętości, Próbowałem dociec jej istoty, Przypominając 
sobie żywoty wielu wspaniałych świadków Jezusa zauważyłem (zresztą nie po raz 
pierwszy), że każdy z nich akcentował w swoim życiu jeden charakterystyczny dla siebie 
rys duchowości, z którego wynikało jego zaangażowanie w życie społeczności Kościoła 
i świata, Ta różnorodność daje nam dziś cudowne bogactwo duchowej spuścizny wieków 
i jednocześnie prowokuje do naśladowania. 

Kiedy jednak przyglądałem się życiu ludzi świętych bliżej, zauważyłem, że to co jest 
dla nich wspólne, to harmonia ich świętości, Istnieje wyraźna jedność oraz proporcja ich 
słów i czynów. Tak jak w Panu Jezusie słowa i czyny wzajemnie się uzupełniały, tak było 
też i u Jego świętych naśladowców, Świadectwo słowa było komentarzem do czynu, czyn 
jawił się jako uwiarygodnienie świadectwa słowa, Zrozumiałem, że naśladowanie Pana 
Jezusa, czy Jego świętych nie polega na "kalce" ich życia (zwłaszcza w tym co 
zewnętrzne) ale na naśladowaniu metody. Na tym, aby w zachwyceniu Panem Jezusem, 
wsłuchiwać się w wezwanie, które kieruje do mnie dobry Ojciec i podążyć za zbawienną 
myślą, którą do mnie skierował. Tu ważna jest owa harmonia Bożego wezwania, deklaracji 
słowa zgody i życia codziennością posługi.  

Ta dygresja o świętości wbrew pozorom nie jest odległa od głównego tematu 
dotyczącego świadectwa, Uważam bowiem, że świadek wiary musi być święty, a święty na 
pewno jest świadkiem wiary, O ile to drugie wydaje się oczywiste, to może się okazać, że 
stwierdzenie iż "świadek wiary musi być święty" będzie budzić pewne kontrowersje. Kto 
bowiem może powiedzieć o sobie, że jest święty, a zatem kto może być świadkiem, kto 
może dawać świadectwo?! Czyżby tylko Pan Bóg sam o sobie samym...!?  

Często możemy spotkać z właśnie takim twierdzeniem: "zacznę świadczyć jak sam 
uporam się ze swoją słabością" (wyraźnym w tych lub podobnych słowach), Cóż na nie 
można odpowiedzieć? Wypada po prostu stwierdzić, iż jeśli chodzi o duchowe 
rodzicielstwo wiary, to osobie, która tak twierdzi pozostanie umrzeć "bezpotomnie", 
Można tu jeszcze dodać, że osoba ta często ma podstawowy problem z samoakceptacją 
i najprawdopodobniej nie dane jej jeszcze było spojrzeć na siebie od strony pełnych 
zachwytu oczu Ojca Niebieskiego. 

Chodzi tu przecież o świadectwo dane świętości Boga obecnego w naszym życiu, 
gdzie akcent pada na świętość Boga, a nie na nasze zresztą do śmierci zauważane 
niedoskonałości, 

 Problem świadectwa, to "problem" dotknięcia rzeczywistości osobistego 
obcowania z Bogiem. Świadek musi mieć odniesienie do rzeczywistości a nie jedynie 
być relatorem teoretycznym frazesów czy formuł.  

Źródłem świadectwa jest spotkanie - tu i teraz - z Bogiem Żywym i Prawdziwym. 
Doświadczenie świętej obecności (a nie jedynie wiedza o Nim) sprawia, że wewnętrznym 
nakazem staje się przekazanie tego, co się doświadczyło - poczucia szczęścia, spełnienia – 
i to zarówno słowem jak i czynem. T en nakaz wypływa prosto z serca, które doznało 
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obdarowania, jakie przekracza ludzkie wyobrażenia o Bogu i Jego Dobroci. Ono jest 
naturalnym owocem zachwytu Panem i staje się kryterium autentyczności wiary.  

Ojciec Franciszek Blachnicki, formułując VIII drogowskaz życia ku dojrzałości 
chrześcijańskiej, pisząc w nim o świadectwie, określił je jako nakaz Pana Jezusa, Aby nas 
pozbawić wszelkich złudzeń z jednej strony, a z drugiej aby ukazać realność naszych 
starań, napisał, że do tego uzdalnia nas moc Ducha Świętego. Zatem owocne świadczenie 
dokonuje się zgodnie z zamysłem Pana w Duchu i prawdzie. On jest gwarantem zarówno 
Bożej Prawdy jak i szczerości naszej wypowiedzi i działania. Nam pozostaje jedynie zgoda 
bycia dyspozycyjnym wobec Jego wspaniałych pomysłów, w których chce nas uczynić 
świadkami Bożej Miłości.  

Nie inaczej było dwa tysiące lat temu, kiedy Boże Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało wśród nas, aby zaświadczyć o miłości Ojca. Jezus Chrystus, Boży Syn i nasz 
Pan przez swoje "verba et gesta" przekonywał nas, że Ojcu bardzo na nas zależy, że jest 
zatroskany zarówno o naszą doczesną codzienność jak i z pełną ufności nadzieją 
oczekiwaną wieczność. Tu należy szukać podstaw naszego świadectwa wiary. Trzeba nam 
się pokornie zgodzić na tę metodę Pana Jezusa.  

Dziś w kontekście Roku Jubileuszowego, jeżeli powołujemy się na to, że Jezus 
Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że owa 
deklaracja słów musi mieć wyraźne przełożenie na konkret czynów. Chodzi o to aby 
nasze słowo świadectwa stawało się ciałem naszym czynów. Inaczej świadectwo 
słowem, za którym nie będzie stało świadectwo życia, będzie bezskuteczne. 
Natomiast w sytuacji gdy nie wskażemy na Pana Jezusa jako na główny "motyw" 
naszego dobrego życia, nasze świadectwo czynu pozostanie nieczytelne.  

Życie wiary winno być odpowiedzią na wezwanie Pana. Jeżeli Bóg jest Centrum 
naszego życia, to do nas skierowane są słowa zapisane u Apostoła Mateusza: "Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" 
(Mt 28,18-20). 

Jest tu zawarte wyraźne wezwanie, jest obietnica wspierającej obecności Pana, 
Warto tu jednak zauważyć i to, że jest tu też ukryty warunek owej obecności: JESTEM, ale 
jestem dlatego, że pójdziecie, będziecie słowem przyprowadzać do wiary, chrzcić oraz 
przykładem życia czynić z uczniów apostołów, świadków Zmartwychwstałego, który żyje 
tu i teraz pośród nas, Powinniśmy odnowić w sobie świadomość zaproszenia do bycia 
świadkiem wielkich dzieł Boga w naszym życiu oraz gotowość do przyjęcia owej misji. 

 

 

 



 93 

Wiara jest łaską. To, czy ktoś rozpozna w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela, 
w pierwszym rzędzie zależy od Bożego Ducha, bo tylko w Nim może ktoś powiedzieć, że 
Panem Jest Jezus (por. 1 Kor 12,3). Nie zmienia to jednak faktu, że w procesie dochodzenia 
do wiary Pan Bóg posługuje się człowiekiem, który sam już wcześniej uwierzył w Jezusa. 
Ktoś mądrze zauważył, że tak jak do drugiego człowieka trafia się przez Pana Boga, tak do 
Boga trafia się przez człowieka. 

Często po latach dojrzewania w wierze sami już wiemy, co chcemy przekazać 
i zdajemy sobie zwykle sprawę z tego, komu, gdzie i kiedy chcemy to zrobić. Pozostaje 
jednak wtedy decydujące pytanie: jak to zrobić? Jest to – zwłaszcza w dzisiejszym 
społeczeństwie – zagadnienie kluczowe, jeśli chcemy, by nasze przepowiadanie było 
skuteczne. 

Kiedyś forma przekazu była drugorzędna, a wręcz czasem nieistotna, gdyż sama 
treść była najbardziej atrakcyjną częścią przekazu. Dziś w dobie kolorowych opakowań, 
presji krzykliwej i agresywnej reklamy, nośnikiem treści jest forma. Często zwykły gniot 
intelektualny, czy wręcz wierutne kłamstwo są sprzedawane na rynku poglądów za 
bardzo wysoką cenę, a najświętsza prawda i mądrość życiowa, jeśli nie są odpowiednio 
podane, niestety nie znajdują zbyt wielu nabywców. 

Jako chrześcijanie mamy najbardziej wartościową Nowinę do przekazania i często 
trudno nam zrozumieć i zaakceptować fakt, że tak niewielu chce nas słuchać. Można 
oczywiście ponarzekać, że dzisiejsze społeczeństwo sprymitywniało i że nie szuka czegoś 
więcej, bo ma już prawie wszystko i nie jest zainteresowane czymś innym niż korzyścią 
własną oraz ewentualnie nowym źródłem dostarczania przyjemności. Można nawet 
obrazić się na taką rzeczywistość i stwierdzić dosadnie, że przecież jest wyraźnie 
napisane, nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie (Mt 7,6). 
Ale czy jednak będzie to najlepsze rozwiązanie? 

Można także spróbować dostosować się do tego co modne i popularne. Choć i tutaj 
można pobłądzić i tak dalece zagalopować się w przekazie orędzia Ewangelii 
„dostosowanym” do formy współczesnej pop-, czy wręcz blokers- kultury, że wypłuczemy 
z niej istotny sens przesłania, jakie przyniósł nam Zbawiciel. Czy jednak w próbie 
przystosowania treści Ewangelii do sposobu jej przekazania zrozumiałego dla dzisiejszego 
człowieka jesteśmy z góry skazani na niebezpieczeństwo dewaluacji samego orędzia? 
Może istnieje jeszcze jakiś inny sposób poszukiwania skutecznej metody przepowiadania 
Jezusa? 

Wydaje mi się, że po pierwsze musimy zapytać się kto jest adresatem naszego 
przepowiadania. Potem należy zaakceptować fakt, że to nie on musi się dostosować do 
nas, ale, że to my – chrześcijanie chcemy przynieść mu szczęście w taki sposób, aby on był 

                                                 
104

 Artykuł opublikowany w 166 (lipiec-sierpień 2009)  numerze "Wieczernika", s. 4-8 



 94 

zdolny to zrozumieć i sam dokonać osobistej decyzji wiary. Na początku nie możemy 
stawiać mu żadnych warunków wstępnych, oprócz tego, aby zgodził się nas wysłuchać, 
o ile będziemy potrafili go zainteresować naszym skarbem. 

Owocem skutecznego przepowiadania będzie przyjęcie Jezusa jako Pana 
i Zbawiciela. Dopiero ono rozpocznie w nim proces poznawania Boga i dopiero wtedy 
będzie w nim motywacja, aby sprostać wymaganiom, jakie niesie ze sobą Ewangelia. 

Dzisiejszy człowiek w naszym kręgu kulturowym żyje szybko. Raczej ogląda niż 
medytuje. Nie czyta zbyt wiele, albo jeśli faktycznie czyta za wiele, to wtedy przyjmuje ten 
natłok informacji bardzo powierzchownie. Współczesny człowiek często nie jest zdolny do 
syntezy, zapatrzony w codzienność stara się zaspokoić aktualne potrzeby. Wyobraźnia 
i myślenie transcendentalne nie są jego mocną stroną. On sam chce dokonywać swoich 
wyborów. Zazwyczaj, jeśli słyszy o jedynej możliwości, czuje się jak w pułapce. 
Jednocześnie żyjąc w sprzecznościach, staje się coraz bardziej zagubiony i bardzo często 
popada w różne toksyczne skrajności. Bardziej kieruje się zasadą carpe diem (dosł. 
chwytaj, skub dzień, tzn. żyj chwilą obecną, używaj życia póki trwa), niż liczy się 
z odpowiedzialnością za swoje czyny, w kontekście nieprzemijalnego trwania 
w wieczności. 

Takiemu człowiekowi, który sam chce kreować swoją teraźniejszość, a tylko czasem 
wybiega myślą we własną przyszłość, trzeba pomóc znaleźć cel i sens życia. Nie można mu 
go dać, tak po prostu, bo zazwyczaj tego nie oczekuje. Trzeba być dla niego najpierw 
hojnym i cierpliwym siewcą ziaren czasu, prawdy i dobra, a dopiero później stać się 
ogrodnikiem, który pielęgnuje rodzące się w nim nowe życie, prowadząc do dojrzałości, 
czyli samodzielności w wierze.  

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przekaz wiary musi dokonywać się przez 
relacje. Najpierw na płaszczyźnie natury, płaszczyźnie ludzkiej, dopiero później tej 
nadprzyrodzonej. W świecie, w którym ideologia tzw. radykalnej autonomii oraz 
najprzeróżniejszych myślowych i moralnych „izmów” (indywidualizm, liberalizm, nihilizm, 
relatywizm i permisywizm), pozbawiła ludzi wspólnych, fundamentalnych odniesień na 
płaszczyźnie prawdy, dobra i piękna – na straży życia i wartości zazwyczaj nie stoi już Pan 
Bóg, ale hedonistyczna i utylitarystyczna tyrania zaspokajania własnych, często skrajnie 
subiektywnych potrzeb. Dlatego na tle tak płasko przeżywanego życia szansą są relacje, 
w których można doświadczyć szczerego zainteresowania osobą jako taką, że po prostu 
jest, istnieje, a nie ze względu na to co posiada i na ile może być do czegoś przydatna. 

W tradycyjnym modelu przepowiadania Ewangelii jest tak, że – przekonani, iż 
stoimy po właściwej stronie życia (Bóg, wiara, moralność) – zapraszamy tych, co są 
według nas po drugiej stronie duchowej rzeki. Wołamy do nich: „słuchajcie, my mamy 
Prawdę – Jezusa; jeśli chcecie szczęścia, to osiągniecie je tylko na tej drodze, to jest jedyny 
most, przyjdźcie po nim tutaj, chodźcie do nas”. Mamy to oczywiście szczegółowo poparte 
biblijnymi cytatami i innymi dobrze wyuczonymi regułkami z Katechizmu Kościoła 
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Katolickiego i przykładami wielu świętych i uczonych świadków wiary. Wszystko jest 
super… ale niestety najczęściej nie działa, bo współczesny człowiek, wychowany w epoce 
postmodernistycznej nie dowierza, że na płaszczyźnie wiary może być jakaś jedna jedyna 
Prawda, skoro wszystko wokół mu mówi, że w każdej dziedzinie życia jest wiele 
możliwości wyboru. Dodatkowo wątpliwość tę pogłębia fakt istnienia wielu religii, 
z których każda twierdzi, że to ona zna tego Jedynego, Prawdziwego Boga. Żeby było 
jeszcze trudniej, współczesny człowiek zasadniczo jest zrażony do Kościoła, postrzegając 
go często jedynie jako skompromitowaną instytucję. 

W dekadzie przygotowań do Jubileuszowego Roku 2000, byliśmy wezwani przez 
Sługę Bożego papieża Jana Pawła II do przepowiadania orędzia Ewangelii z nową mocą. 
Uświadamialiśmy sobie, że ta – Nowa Ewangelizacja – to nie tyle szukanie nowych treści, 
co niezmienne głoszenie Jezusa Chrystusa, tyle że na nowy sposób, adekwatnie 
dostosowany do aktualnej mentalności ludzi. Zawsze budujemy na tym samym, 
nienaruszonym fundamencie, tu nic się nie zmienia. Jesteśmy świadomi tego, że 
otrzymaliśmy dar wiary, że poznaliśmy Jezusa jako jedyną i prawdziwą drogę do życia 
w Bogu i że właśnie Jego chcemy zanieść zagubionym. Przez wieki, w katolickiej Polsce 
przyzwyczailiśmy się do tego, że misje, ewangelizacja, to gdzieś „tam”, daleko w Afryce, 
Azji, na krańcu świata. Tu „tylko” katechizowaliśmy, sprawowaliśmy sakramenty i to 
wystarczało. Dzisiaj coraz częściej uświadamiamy sobie, że to nie wystarcza, że dla 
większości z nas, te krańce świata są już „tutaj”, że jednym z większych obszarów winnicy 
Pana są ochrzczeni, których po prostu trzeba ewangelizować, bo są praktycznie 
niewierzący. Obszar ludzi żyjących z dala od Kościoła nieustannie się poszerza. To domaga 
się radykalnej zmiany naszego sposoby myślenia i przywiązania do metod, które kiedyś 
były skuteczne, ale dzisiaj wymagają wprowadzenia istotnych korekt. 

Gdy szukamy odpowiedzi na pytanie, jak dzisiaj skutecznie ewangelizować, coraz 
wyraźniej pojawia się w nas nowa świadomość. Dziś nie możemy ustawić się po drugiej 
stronie rzeki ludzkich tęsknot i pragnień i próbować innych przekonać o tym, że to 
właśnie my mamy rację. Okazuje się, że Jezus – Most, który proponujemy, dla wielu ludzi 
jest po prostu nieatrakcyjny, zwłaszcza jeśli po drugiej jego stronie stoi budynek kościelny. 
Dziś więc już nie wystarczy bić w dzwony, aby ludzie przyszli do Kościoła, dziś trzeba 
wyjść przed kościół (co nie znaczy, że trzeba wychodzić poza Kościół!) stanąć obok ludzi 
w ich codzienności i powoli pomóc im znaleźć drogę do prawdy, towarzysząc im 
w procesie oczyszczenia (detoksyzacja błędnych poglądów, odrzucanie fałszywych 
bożków oraz proces uzdrowienia z ran będących konsekwencją grzesznego życia) 
i oświecenia (powolne poznawanie i odkrywanie blasku prawdy w Jezusie).  

Co więc należy zmienić? Punktem odniesienia zawsze pozostanie metoda, którą 
stosował Pan Jezus. On wychodził od potrzeby, z którą ktoś do Niego przychodził, albo 
czasem sam prowokował czyjeś myślenie w kategorii potrzeb, aby w następnym etapie 
dialogu przejść na płaszczyznę wartości. Należy zatem dzisiaj inaczej położyć akcent 
w punkcie wyjścia. Zgodnie z zasadą, że ewangelizując w jednej ręce trzeba trzymać Biblię, 
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a w drugiej chleb, najpierw musimy jednak wyciągnąć chleb, a dopiero później, 
nasyconego, karmić Słowem Życia. Więcej, my musimy iść z Ewangelią tam, gdzie jest 
codzienność zagubionego człowieka. Jak Pan Jezus przyszedł do Zacheusza, tak i my 
musimy głosić Dobrą Nowinę „w jego domu”, czyli niejako na terenie areopagu spraw dla 
niego ważnych. 

Chcąc pozyskać ludzi dla Jezusa musimy cierpliwie szukać tego, co mamy wspólne, 
co jest dla nas wartościowe, co jest przedmiotem zainteresowań, jakąś pasją, hobby 
i starać się temu nadać nowy, chrześcijański sens. To jest cała dziedzina preewangelizacji. 
Powinniśmy wyjść do poszukujących tam, gdzie się znajdują, w ich punkcie rozwoju 
i pomóc wykonać im kolejny krok, aby towarzysząc im na tej drodze, po wspólnych 
śladach powoli przeprowadzić ewangelizowanych do Jezusa i Jego Kościoła. Musimy nieść 
w sobie autentyczne doświadczenie Boga Żywego i jednocześnie wsłuchiwać się 
w pragnienia ewangelizowanego, aby proponując kolejne etapy, jak najprostszą drogą 
doprowadzić go do Jezusa. Podczas całego procesu doprowadzania człowieka do decyzji 
wiary musimy dawać mu twórczą alternatywę i możliwość wyboru. Nie musimy jednak 
starać się na siłę „zabezpieczyć” go przed ewentualnymi błędnymi decyzjami 
cząstkowymi, a jedynie cierpliwie ukazując skutki takiego wyboru, ponownie 
zaproponować kierunek kolejnego kroku. I co ważne, w całym tym procesie musimy 
zachować pokorną świadomość, że wiara jest łaską, a nasza „pomoc” to przywilej 
i oczywiste zadanie wynikające z naszego osobistego doświadczenia Paschy Chrystusa.  

 

Teologiczny opis pojęcia diakonia 

Termin diakonia pochodzi z języka greckiego i najogólniej oznacza wszelką służbę, 
posługę podejmowaną w Kościele. W Nowym Testamencie słowa diakonia używa się na 
oznaczenie usługiwania przy stole, a w sensie szerszym - troski o żywność i utrzymanie 
(Łk 10, 40; Dz 6, 1). Także każda przysługa wypływająca z miłości bywa tak określana 
(1 Kor 16, 15; Ap 2, 19). Spełnianie określonych zadań we wspólnocie, które dziś 
nazywamy urzędami, określano również diakonią (urząd apostolski - Rz 11, 13; 2 Kor 4, 1; 
6, 3n; urząd ewangelistów - 2 Tm 4, 5; posługa diakońska - Kol 4, 17). Słowo diakonia 
łączono także z kolektą zbieraną na rzecz biednych w Jerozolimie (Rz 15, 30n; Dz 11, 29n). 

Jezus polecił swoim uczniom stawać się sługami wszystkich, wyraźnie wbrew stylowi 
tego świata, w którym wielcy panoszą się i uciskają mniejszych (por. Mt 20,25-26). Nie 
mają tego uważać za czyn nadzwyczajny, ale zwykły obowiązek, dlatego nazywać się mają 
sługami nieużytecznymi (Łk 17,10) i pamiętać, że „sługa nie jest wyższy od swego Pana" 
(J  13,16). Wymowny przykład takiej służby dał On sam - przyjął postać Sługi (Flp 2,6-11) 
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i „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła" 
(Dz 10,38). Chrystus Sługa (Christos Diakonos) uklęknął do nóg Apostołów i obmył je, 
ponieważ do końca ich umiłował (por. J 13,1-15). 

Ks. Franciszek Blachnicki swoje rozumienie diakonii czerpał właśnie ze znaczenia 
biblijnego tego terminu oraz rozumienia go przez ojców Soboru Watykańskiego II, którzy 
diakonię rozumianą jako wszelką służbę w Kościele wyprowadzali z wzoru Chrystusa, 
który przyszedł, „aby służyć i oddać duszę swoją na okup za wielu" (Mk 10, 45, zob. KDK 1; 
3; 5). Mianem diakonii, czyli posługiwania, ojcowie Soboru określają urząd biskupów (KK 
24, DB 16), kapłanów (DK 1), diakonów (KK 29), a także sposób posługiwania 
seminarzystów (DFK 4; 9), zakonników (KK 46), świeckich w ogóle (KK 36; 40; 42; DA 
29), a chrześcijańskich małżeństw i rodzin w szczególności (DA 11). 

Umieszczając w Centrum Światło-Życie kaplicę Chrystusa-Sługi wraz z witrażem, 
przedstawiającym Chrzest Jezusa w Jordanie jako model i źródło diakonii, ks. Blachnicki 
czyni centralną ideą Ruchu Światło-Życie ideę chrystocentrycznej diakonii jako wszelkiego 
sposobu działania i podejmowania odpowiedzialności w Kościele, jego manifestację 
i źródło wzrostu. W ostatnim referacie, przysłanym na XII Krajową Kongregację 
Odpowiedzialnych, napisał: Cały Kościół jest dzięki temu widziany w tajemnicy Ducha 
Świętego jako wspólnota namaszczonych, a to oznacza również: wspólnota przeznaczonych, 
powołanych, uzdolnionych, wezwanych do służby na rzecz zbawienia świata. (...) Słowo 
«diakonia» staje się wspólnym mianownikiem dla wszystkich stopni hierarchii, nie tylko dla 
diakonów, ale i dla prezbiterów, i biskupów. A znów pojęcie diakonii jest bardzo blisko 
sprzężone z obrazem Kościoła jako wspólnoty. Wspólnota powstaje tam, gdzie wszyscy, 
zgodnie ze swoim charyzmatem, podejmują służbę dla jej budowania. Diakonia wynika więc 
również z namaszczenia Duchem Świętym, z obdarowania Jego darami (charyzmatami), 
które, odkryte w sobie przez wierzących, mają służyć budowaniu wspólnoty Kościoła. 
W takim rozumieniu mieszczą się więc zarówno wszelkie urzędy w Kościele, jak i wszelkie, 
nawet najdrobniejsze posługi, wykonywane z miłości. 

W Ruchu Światło-Życie słowem „diakonia" określa się: 

1. postawę służby, będącą najpełniejszym sposobem realizacji swojego 
człowieczeństwa (określana jest ona mianem „posiadania siebie w dawaniu siebie", 
które to określenie zaczerpnięto ze stwierdzenia Konstytucji duszpasterskiej 
o Kościele w wiecie współczesnym: człowiek (...) nie może odnaleźć się w pełni inaczej 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego - KDK 24), 

2. wszelką posługę, podejmowaną przez jego członków (od diakonii moderacji po 
diakonię gospodarczą czy porządkową), 

3. osoby, które taką służbę podejmują - bądź to na sposób stały, bądź też chwilowo, 
w celu zrealizowania konkretnych zadań. 
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Osobowym wzorem diakonii, realizowanej jako całkowite oddanie Chrystusowi, jest 
dla członków Ruchu Niepokalana Matka Kościoła. 

Cele diakoni 

Cały Ruch Światło-Życie jest powołany do tego, by pełnić diakonię na rzecz Kościoła 
i świata. Diakonie są narzędziami, poprzez które Ruch może realizować to powołanie. 
Podstawowym zadaniem każdej diakonii jest więc silne zaangażowanie w życie Ruchu 
i codzienna, praktyczna obecność w tym życiu. Wówczas posługa diakonii będzie 
w naturalny sposób docierać do wspólnot Ruchu, a środowiska Ruchu będą pierwszymi, 
które diakonia będzie angażować w podejmowane inicjatywy i działania. 

Struktura diakoni Ruchu 

Szczególną rolę pełni w Ruchu Światło-Życie diakonia jedności. Jej zadaniem jest troska 
o jedność całego Ruchu, koordynacja i inspiracja działań wszystkich pozostałych diakonii. 
Służą temu między innymi regularne spotkania diakonii jedności. Członkami diakonii 
jedności są odpowiedzialni za inne diakonie Ruchu. 

Ze względu na rodzaje podejmowanych zadań możemy diakonie Ruchu podzielić na 
następujące grupy: 

• Diakonie specjalistyczne. Służą one realizacji zadań Ruchu w poszczególnych 
dziedzinach jego działalności. 

Są one skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz Ruchu. Na zewnątrz, 
gdyż ich celem jest podejmowanie posługi wobec Kościoła i świata. Do wewnątrz, 
gdyż do podejmowania tej posługi każda diakonia ma angażować Ruch, otwierać 
jego wspólnoty i członków na swoją dziedzinę, formować w tej sferze. 

Lista diakonii specjalistycznych nie jest zamknięta. Obok diakonii przewidzianych 
przez Założyciela mogą powstawać nowe, jeśli pojawią się nowe dziedziny, 
w których Ruch (lub jakaś jego wspólnota) powinien podjąć posługę. 

Na obecnym etapie rozwoju Ruchu diakonie: ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, 
życia, liturgii, komunikowania społecznego istnieją na szczeblu centralnym, 
w większości diecezji, funkcjonują również w niektórych rejonach i wspólnotach 
parafialnych. Spośród diakonii specjalistycznych wskazanych przez Założyciela 
w bardzo niewielkim stopniu rozwinęła się diakonia miłosierdzia obecna 
w pojedynczych diecezjach. Jej rozwój jest zadaniem stojącym przed Ruchem. 

• Diakonie służące budowaniu i funkcjonowaniu Ruchu. Można podzielić je na 
dwie grupy: 

■ Diakonie formacyjne. Ich zadaniem jest organizowanie i prowadzenie formacji 
w Ruchu. Są to:  

a)  diakonia oaz rekolekcyjnych odpowiedzialna za organizację oaz; 
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b) diakonia deuterokatechumenatu odpowiedzialna za prowadzenie formacji 
katechumenalnej we wspólnotach Ruchu, diakonię tę pełnią między 
innymi animatorzy grup formacyjnych; 

c) diakonia Domowego Kościoła w zakresie, w jakim jest odpowiedzialna za 
formację zarówno rekolekcyjną, jak i formację w ciągu roku w gałęzi 
rodzinnej Ruchu, diakonię tę pełnią między innymi pary animatorskie 
kręgów rodzin; 

d) diakonia formacji diakonii odpowiedzialna za formację animatorów 
i ogólną formację diakonii w Ruchu, Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, 
prowadzenie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii; 

■ Diakonie służebne wobec Ruchu. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania Ruchu. Są to diakonie: jedności, słowa, świadectwa, środków 
materialnych (rada ekonomiczna), Domowego Kościoła (w zakresie w którym 
zajmuje się pełnieniem posługi moderacji) i inne wspomagające moderatora. 

Ze względu na szczebel terytorialny diakonie Ruchu możemy podzielić na diakonie 
centralne, diecezjalne, rejonowe i parafialne. 

Nie wszystkie diakonie muszą występować na wszystkich szczeblach. Mogą być 
diakonie, które ze swej istoty będą tworzone tylko na szczeblu centralnym, mogą być też 
takie, które będą istnieć tylko na szczeblu parafialnym. 

Szczebel filialny pełni funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za poszczególne diakonie 
na poziomie filii podejmują członkowie diakonii centralnej. 

Każda diakonia powinna utrzymywać łączność z odpowiednią diakonią wyższego 
szczebla i diakoniami niższych szczebli. Wzajemna wymiana informacji, uczestnictwo 
w inicjatywach podejmowanych przez diakonie centralne i diecezjalne stanowią jeden 
z warunków owocnej pracy diakonii. 

Pod względem stopnia zaangażowana można wyodrębnić w strukturze osobowej 
diakonii: 

a) diakonię stałą konsekrowaną żyjącą we wspólnotach opartych o praktykę rad 
ewangelicznych i oddaną do dyspozycji zadań apostolskich Ruchu; 

b) diakonię stałą konsekrowaną żyjącą według rad ewangelicznych, ale pozostającą 
w swoich zawodach lub rodzinach; 

c) diakonię stałą etatową - złożoną z osób niewchodzących do wspólnoty żyjącej 
według rad ewangelicznych, ale oddanych do dyspozycji Ruchu na sposób etatowy, 
niewykonujących innej pracy zawodowej; 

d) diakonię wolontariuszy, złożoną z osób, które według swoich możliwości, obok 
swoich zasadniczych obowiązków stanu, oddają czas i siły do dyspozycji Ruchu na 
zasadzie pracy społecznej czy apostolskiej. 
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Diakonia w systemie formacyjnym Ruchu 

Postawa diakonijna jest celem formacji Ruchu. Każdy członek Ruchu, który przeżył 
formację podstawową (lub jest w Ruchu już kilka lat), powinien umieć odpowiedzieć na 
pytanie, jaką diakonię podejmuje. Należy zatem podkreślać w formacji ważność 
odkrywania powołania, szczególnego wezwania każdego z członków Ruchu do 
posługiwania zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami. Podejmowanie diakonii powinno 
poprzedzać rozeznanie, jak pogodzić ją z obowiązkami stanu. 

Powyższy cel może zostać zrealizowany poprzez zaangażowanie w diakonię Ruchu lub 
poprzez zaangażowanie w posługę w Kościele. 

Zaangażowanie w diakonię Ruchu powinno być naturalną konsekwencją formacji. 
Osoby odbywające formację w Ruchu, coraz bardziej angażujące się w jego życie, powinny 
spotykać i poznawać diakonie Ruchu poprzez ich działanie, a formacja ma budować w nich 
pragnienie takiego samego zaangażowania. 

Zaangażowanie w diakonię formacyjną Ruchu, w szczególności pełnienie funkcji 
animatora grupy lub kręgu, jest najczęściej pierwszą posługą diakonijną. Obok takiej 
posługi można i warto angażować się w inną diakonię, zgodnie z posiadanym i odkrytym 
charyzmatem. Są również osoby, które nie mają predyspozycji do bycia animatorem grupy, 
mogą natomiast pełnić inną posługę diakonijną.  

Członkowie Ruchu podejmują również bezpośrednio służbę na rzecz Kościoła lub 
świata. Realizuje się ona w szczególny sposób w parafii, której odnowa jest jednym 
z podstawowych celów Ruchu. Ideałem, do którego dążymy, jest zaistnienie diakonii na 
poziomie parafii, według wizji parafii wspólnoty wspólnot. 

Można wskazać wiele przykładów zaangażowania członków Ruchu w służbę na rzecz 
Kościoła lub świata: praca w poradnictwie rodzinnym, pełnienie funkcji liturgicznych, 
w szczególności ministranta, lektora, posług związanych ze śpiewem, nadzwyczajnego 
szafarza Komunii Św., zaangażowanie w Caritas, uczestnictwo w parafialnych radach 
duszpasterskich i radach ekonomicznych, praca w mediach katolickich, pełnienie funkcji 
posła, radnego. Pełnienie takiej służby realizuje diakonijny cel formacji Ruchu, choć nie 
można osób ją podejmujących automatycznie traktować jako członków diakonii Ruchu 
Światło-Życie. 

Warto jednak, by członkowie Ruchu zaangażowani w bezpośrednią służbę na rzecz 
Kościoła lub świata uczestniczyli również w odpowiedniej diakonii Ruchu. Diakonia 
powinna dawać im formację i stanowić zaplecze modlitewne, pomagające w dobrym 
pełnieniu służby. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że niektóre formy zaangażowania są na 
tyle absorbujące, iż nie jest możliwa stała obecność w diakonii Ruchu. Warto wówczas 
choć sporadycznie uczestniczyć w proponowanych przez diakonię Ruchu spotkaniach 
i rekolekcjach. 
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To, że wielu członków Ruchu na jakimś terenie angażuje się w jakiś rodzaj posługi, nie 
zwalnia od powoływania i dynamizowania odpowiedniej diakonii Ruchu. Diakonie Ruchu 
mają bowiem zadanie budzenia zaangażowania Ruchu i brak danej diakonii sprawia, że 
zadanie to nie jest pełnione lub jest pełnione niesystematycznie. 

Diakonijny cel formacji Ruchu jest spełniony również wtedy, gdy ktoś przestaje należeć 
do Ruchu, jednak przeżyta formacja stała się dlań źródłem zaangażowania w posługę na 
rzecz Kościoła lub świata. 

Formowanie do diakoni 

Podjęcie diakonii jest owocem formacji podstawowej Ruchu. 

Fundamentalną rolę w podjęciu diakonii pełni Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Zadaniem 
ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Świtało-Życie w celu 
wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, 
stosownie do swoich możliwości (ks. Franciszek Blachnicki, Podręcznik ORD). 

W posługę animatorską wprowadza Szkoła Animatora. Szkoły animatora 
organizowane są w wielu diecezjach, szczególną rolę pełni Miesięczna Szkoła Animatora, 
odbywająca się w Centrum Ruchu. Założyciel Ruchu prowadził również roczną Szkołę 
Animatora - zorganizowanie takiej formacji ponownie jest zadaniem stojącym przed 
Ruchem. Przygotowaniem do posługi animatorskiej są rekolekcje: Kurs Oazowy dla 
Animatorów (KODA), sesja o pilotowaniu kręgów Domowego Kościoła, Oaza Rekolekcyjna 
Animatorów Rodzin II stopnia. W posługę prowadzenia rekolekcji formacyjnych 
w Domowym Kościele wprowadza Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej DK I i II 
stopnia. Formacji animatorów muzycznych służy Kurs Animatorów Muzycznych Oaz 
(KAMUZO). 

Diakonie specjalistyczne organizują rekolekcje wprowadzające w swoją posługę. 
Obecnie są to Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej, Oaza Rekolekcyjna Animatorów 
Ewangelizacji, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia, 
Kurs Oazowy Animatorów Diakonii Modlitwy, Oaza Rekolekcyjna Diakonii 
Komunikowania Społecznego. 

Przeżycie odpowiedniej oazy diakonijnej jest obowiązkiem członków danej diakonii. 

Wszystkich członków Ruchu, którzy odbyli formację podstawową (zarówno tych 
zaangażowanych już w jakąś diakonię jak i jeszcze nie zaangażowanych), zachęca się do 
stopniowego uczestnictwa we wszystkich oazach diakonijnych. Dzięki temu mogą jeszcze 
pełniej poznać i przeżyć charyzmat Ruchu. Uczestnictwo w oazie diakonijnej nie jest 
równoznaczne z włączeniem się do danej diakonii. 

Do diakonii można włączać również osoby jeszcze w trakcie odbywania formacji 
podstawowej, które osiągnęły już odpowiednią dojrzałość. Troską diakonii powinno być, 
by osoby takie ukończyły formację podstawową. W razie konieczności wyboru, 
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ukończenie formacji podstawowej co do zasady powinno mieć pierwszeństwo przed 
realizowaniem formacji diakonijnej. 

Zaangażowanie w diakonię Ruchu powinno zostać potwierdzone przez decyzję 
o włączeniu się do stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" (lub innego 
analogicznego stowarzyszenia w innych krajach), z czym wiąże się przyjęcie 
błogosławieństwa do diakonii Ruchu. 

Formacja diakoni 

Pełnienie diakonii nie może się ograniczać jedynie do podejmowania działań. Diakonia 
jest również miejscem formacji. Formacja podejmowana w diakonii to formacja 
specjalistyczna i doktrynalna związana z kierunkiem posługi. Członkowie diakonii 
w ramach swojej formacji diakonijnej poznają naukę katolicką dotyczącą zakresu działań 
diakonii (między innymi studiując dokumenty kościelne) oraz odbywają specjalistyczne 
szkolenie przygotowujące ich do pełnienia posługi. Przygotowanie specjalistycznej 
formacji jest zadaniem diakonii centralnej. 

Formacja diakonii odbywa się na spotkaniach zespołu diakonii oraz na rekolekcjach, 
kursach, warsztatach organizowanych przez diakonie centralne lub diecezjalne. 

Na program spotkań zespołu diakonii składa się modlitwa, dzielenie się słowem Bożym, 
element formacyjny według programu tzw. formacji permanentnej, sprawozdanie z zadań 
wykonanych w zakresie właściwej każdemu diakonii oraz ustalanie zadań {Statut 
Carlsberski). 

Zaczynanie spotkań modlitwą jest rzeczą oczywistą dla członków Ruchu. Równie 
oczywista powinna być obecność Pisma Świętego na każdym spotkaniu. Należy dbać o to, 
by zgodnie ze wskazaniami Założyciela elementem każdego spotkania diakonii było 
dzielenie się słowem Bożym. 

Część formacyjna z reguły będzie odrębna dla każdej z diakonii. Jej celem będzie 
przygotowanie do wypełniania zadań wiążących się z posługą w danej diakonii. 

W części zadaniowej warto sporządzać coś w rodzaju protokołu, w którym konkretnie 
zapisze się zadania i postanowienia powzięte na spotkaniu. Na następnym spotkaniu 
będzie można skonfrontować się z realizacją tych zadań. 

Każdy członek diakonii powinien mieć swoją grupę formacyjną w której odbywa swoją 
osobistą formację - ponieważ wzrastanie w osobistej więzi wiary, nadziei i miłości 
z Chrystusem Sługą jest absolutnym fundamentem wszelkiego owocnego działania (zob. 
J 15, 5). 

Jeśli część członków diakonii nie ma swojej grupy formacyjnej, diakonia może 
organizować dla nich formację permanentną o charakterze ogólnym. Nie powinno się to 
jednak odbywać w ramach ogólnych spotkań diakonii (które powinny być otwarte również 
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na osoby mające swoje grupy formacyjne), trzeba też zdawać sobie sprawę, że jest to 
sytuacja zastępcza. 

W diecezjach lub rejonach, w których nie ma deuterokatechumentalnych grup 
dorosłych, a są diakonie gromadzące dorosłych członków Ruchu, którzy nie mają swoich 
grup formacyjnych, warto rozważać stworzenie wspólnej grupy formacyjnej dla członków 
różnych diakonii. Może ona stać się zalążkiem wspólnoty dorosłych. 

 

Zasady pełnienia diakoni 

Pełnienie diakonii w Ruchu Światło-Życia określają następujące zasady: 

• kolegialności, zgodnie z którą służba na każdym szczeblu musi być sprawowana 
zespołowo; każdy moderator powinien zgromadzić wokół siebie chociażby mały 
zespół stanowiący wspólnotę modlitwy, słuchania słowa Bożego i działania; 

• pomocniczości, zgodnie z nią zadania, które mogą być wykonywane na niższym 
szczeblu odpowiedzialności nie powinny być przekazywane w górę, odpowiedzialni 
na wyższym szczeblu muszą stale dążyć do decentralizacji; 

• solidarności, zgodnie z którą wszyscy czują się odpowiedzialni za wszystkie sprawy, 
chociaż w ramach organizacji pracy każdy ma swoje zadanie; pracę każdej diakonii 
prowadzi się więc zawsze w duchu wzajemnego zainteresowania, zrozumienia 
i wspomagania się diakonii różnego rodzaju i poziomu; zaangażowanie w daną 
diakonię nie może oznaczać zamknięcia się na inną problematykę i zaniku 
wrażliwości na inne zadania; 

• kadencyjności, dotyczącą pełnienia odpowiedzialności w Ruchu; zgodnie z tą zasadą 
choć zaangażowanie w daną diakonię powinno być stałe, jednak pełnienie funkcji 
odpowiedzialnego na każdym szczeblu i w każdym zakresie (za Ruch, za jego gałąź, 
za diakonię) ma mieć charakter kadencyjny; długość kadencji oraz możliwość 
ponownego powołania do tej samej funkcji po upływie kadencji ustalają najpierw 
przepisy o powoływaniu do danej posługi (statut, zasady Domowego Kościoła); jeśli 
brak takiej regulacji, przy powołaniu do pełnienia danej funkcji należy określić 
długość kadencji; 

• wolontariatu, zgodnie z którą posługi diakonijne w większości pełnione są bez 
wynagrodzenia, zaangażowanie w diakonię stanowi bezinteresowny dar na rzecz 
Kościoła, świata i Ruchu; zasada ta nie obowiązuje jednak bezwzględnie, są bowiem 
takie posługi, które wymagają zaangażowania pełnoetatowego, w takiej sytuacji 
Ruch powinien zapewnić godziwe wynagrodzenie osobie pełniącej diakonię. 

Szczególnym miejscem realizacji powołania do diakonii w Ruchu Światło-Życie są 
Centra Ruchu Światło-Życie. Stają się one miejscem życia i posługi. Tworzenie takich 
centrów uznajemy za ideał zadany przez Ojca Założyciela Sługę Bożego ks. Franciszka 
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Blachnickiego. Ten ideał powinien być przedmiotem modlitwy, poszukiwań i dążeń 
diakonii. 

Należy dążyć, aby na każdym szczeblu istniała tylko jedna diakonia danego rodzaju. 
Nie powinno się tworzyć równoległych diakonii w ramach poziomów wiekowych czy 
gałęzi Ruchu. Należy troszczyć się, by każda diakonia była miejscem spotkania młodzieży 
i osób dorosłych, w tym małżonków z Domowego Kościoła. 

Budowanie diakonii odzwierciedlającej całą różnorodność i bogactwo Ruchu jest 
autentycznym ubogaceniem i sprzyja większemu dynamizmowi posługi. Dlatego też 
wszystkim osobom należącym do diakonii powinno zależeć, by ich diakonia nie ograniczała 
się do jednego środowiska, to bowiem może sprawić, że diakonia będzie pełniona lepiej. 
Ponadto uczestnictwo osób związanych z poszczególnymi środowiskami Ruchu jest 
warunkiem tego, by diakonia mogła pełnić swoją posługę wobec tych środowisk. 

Tworzenie wspólnych diakonii, będące ogromną szansą wymaga jednak bardzo 
konkretnych i przemyślanych działań. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią 
częstotliwość spotkań diakonii. Diakonie spotykające się co tydzień są w praktyce 
zamknięte na osoby dorosłe, szczególnie członków Domowego Kościoła. 

Zawsze trzeba troszczyć się, by do diakonii włączali się nowi przedstawiciele wspólnot 
młodzieżowych. Wspólnoty młodzieżowe bowiem z natury rzeczy cechuje wymiana 
członków, którzy z biegiem lat wchodzą w wiek dorosły. Reprezentanci wspólnot 
młodzieżowych w diakoniach z upływem czasu więc będą należeć do Domowego Kościoła 
czy wspólnot dorosłych. Dlatego diakonia powinna zawsze szukać nowych osób, 
związanych ze wspólnotami młodzieżowymi. 

Podejmowanie diakonii przez małżonków nie może naruszać ich jedności małżeńskiej. 
Żona i mąż mogą wspólnie podejmować diakonię (w praktyce Ruchu dzieje się tak bardzo 
często). Może być tak, że w posługę jakiejś diakonii włączy się jedno z małżonków. Musi się 
to dziać w jedności ze współmałżonkiem (np. po wspólnym rozeznaniu w dialogu 
małżeńskim), nigdy wbrew małżonkowi. 

Katechumenat rodzinny spełniany przez małżonków wobec dzieci jest szczególnie 
ważną formą diakonii - podstawową formą ich posługi na rzecz Kościoła. 

 

Ojciec na krótko przed swoją śmiercią powiedział, że ma świadomość, iż Ruch będzie 
przygotowany do spełnienia swoich zadań dopiero na początku XXI wieku, kiedy dojrzeje 
pokolenie ludzi wychowanych w Ruchu Światło-Życie – tych, którzy w nim pozostaną 
i będą spełniać swoje zadania. Pomimo różnych trudności, słabości, niedociągnięć, te 
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słowa Ojca Franciszka się spełniają. Mamy już uznanie Kościoła w Polsce czy na Słowacji, 
prawne narzędzia, nastąpił również rozwój diakonii, co dobrze rokuje zadaniom stojącym 
przed nami. Zawsze chciałoby się, co prawda, żeby poszczególne dzieła były lepiej 
zorganizowane, a ludzi zaangażowanych w nie było więcej, ale obecna sytuacja stanowi 
budzący nadzieję punkt wyjścia do myślenia o pracy Ruchu w przyszłości. 

Wizja celu i wizja drogi 

Ważną sprawą jest dopracowywanie wizji celu: najpierw u odpowiedzialnych za Ruch, 
a później musi być ona w przystępny, czytelny sposób przekazywana dalej. Gdyby zapytać 
obecnych na tej sali o wizję celu i drogi, to wydaje mi się, że wyszłoby dość szerokie 
opracowanie, a to musi być spójny sygnał – jedność myślenia, jedność wizji i zadań, które 
Pan Bóg nam powierzył. 

Celem Ruchu jest prowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej bez względu na wiek i stan 
w Kościele. To stwierdzenie pojawiło się już w czasie I Kongregacji Odpowiedzialnych 
i pokazuje ważny kierunek pracy Ruchu – najpierw chodzi o odnowę człowiek, która 
prowadzi do odnowy Kościoła i ostatecznie do odnowy świata, w którym Kościół jest 
obecny. Z tym celem nieuchronnie wiąże się tęsknota – mamy świadomość, że na ziemi nie 
zrealizujemy go w sposób doskonały. Skażenie grzechem pierworodnym wywiera wpływ 
na relacje ludzkie w Kościele czy świecie, co nie powinno nas jednak zniechęcać do 
zaangażowania. 

Natomiast wizja drogi formacyjnej, wypracowana w Ruchu przez ks. Franciszka 
Blachnickiego, prowadzi ku zaangażowaniu w diakonię, rozumianą jako całożyciowa 
postawa człowieka, który naśladuje Chrystusa w jego postawie bezgranicznego oddania 
się Ojcu. To postawa służby, wyniszczenia, uczynienia siebie darem całkowitym. Nie 
jesteśmy w stanie w pełni zrealizować tego obrazu. Jedynie Niepokalana, która jest 
naszym osobowym wzorem, w pełni urzeczywistniła to w swoim człowieczeństwie. 
Niemniej jesteśmy zaproszeni, by Chrystusa w tej postawie służby naśladować, tak jak to 
czynił Ojciec Franciszek. 

Całożyciowa służba prowadzi do konkretnego zaangażowania, do wejścia w konkretne 
posługi, realizowane wewnątrz Ruchu na rzecz samego Ruchu, czy też na zewnątrz, 
w różnych miejscach, rzeczywistościach, gdzie są ludzie naszego Ruchu czy też ludzie, 
którzy formację w tym Ruchu zrealizowali. Diakonia jako miejsca formacji i posługi 
w Ruchu i poprzez Ruch to najważniejsze zadanie, do którego prowadzimy powierzonych 
nam ludzi. Jest też w nas przekonanie, że poprzez zaangażowanie w diakonii dokonuje się 
odnowa świata, w którym żyjemy. Nasz styl życia bardzo mocno promieniuje na świat, 
ludzkie relacje, obecność chrześcijan w świecie i w Kościele. Dzięki diakoniom Kościół 
przestaje być martwą strukturą, a staje się żywym organizmem. 

Taki plan wyznaczył nam Ojciec – skoncentrowanie na realizowaniu misji według 
rozpoznanych darów i charyzmatów. Kiedy w 1980 roku proklamował plan Ad Christum 
Redemptorem, planował w nim ewangelizację całej Polski w ciągu trzech lat. To miała być 
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odpowiedź Ruchu na jubileusz 600-lecia obecności Maryi w jej jasnogórskim wizerunku. 
Środowisko Ruchu było wtedy chyba jedynym przygotowanym w pełni do ewangelizacji 
realizowanej także przez ludzi świeckich – przynajmniej takie było przekonanie Ojca. 
Trzeba jednak powiedzieć, że był to plan bardzo ambitny i zbyt maksymalistyczny. 
W jakiejś mierze udawało się go zrealizować poprzez różne działania czy ewangelizacje, 
które zapewne w dużej mierze ukształtowały również środowisko obecne na tej 
Kongregacji. Myślę, że wielu z nas przeżywało swój zachwyt chrześcijaństwem, Kościołem, 
poprzez to, że sami byli ewangelizowani i głosili Dobrą Nowinę innym ludziom. Wyraźnie 
się nam mówiło, że naszą wiarą możemy się dzielić w sposób żywy, dynamiczny. Wielu 
ludzi to nasze zaangażowanie przemienia. Należy teraz postawić pytanie o aktualność tego 
planu. 

Ad Christum Redemptorem II 

W lutym, w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych, powiedziałem, że to jest ten plan, który 
chcemy w Ruchu na nowo odczytać, zrealizować. W dużej mierze dzieje się to za sprawą 
światowych inspiracji, które są podejmowane w Kościele, między innymi za sprawą ojca 
Toma Forresta, który mówi o potrzebie światowej mobilizacji chrześcijan 
w przygotowaniu się do roku 2033. 

Start tego długiego planu przygotowawczego powinien dokonać się w roku 2012. Punktem 
wyjścia jest wydarzenie z życia dwunastoletniego Jezusa, który w czasie pielgrzymki do 
Jerozolimy został w świątyni. Powiedział wtedy wyraźnie, że trzeba mu zajmować się 
sprawami swojego Ojca. Według ojca Toma Forresta w tym roku powinniśmy rozpocząć 
pierwszą nowennę, która powinna trwać do roku 2020. Celem tej nowenny ma być 
mobilizacja pasterzy Kościoła do wspólnotowego wysiłku ewangelizacyjnego na całym 
świecie. Biskupi i kapłani mają się przygotować do włączenia się w dzieło ewangelizacji, 
ukazywania Chrystusa Odkupiciela. My możemy tę inspirację odczytać nieco szerzej. 
Powinien to być dla nas – w jedności ze światową inicjatywą – czas modlitwy o charyzmat 
kapłaństwa w Kościele. Znajdzie to zapewne wyraz w modlitwie świeckich za kapłanów, 
zachęcaniu ich do zaangażowanej służby w Kościele, działań ewangelizacyjnych, do 
pełniejszego odczytywania przez kapłanów swojego miejsca w Kościele, w świecie, 
w którym w bardzo trudny sposób przychodzi im realizować swoją misję. Trzeba 
naprawdę wielkiego wysiłku, aby nie zatracić swojej tożsamości w powołaniu kapłańskim. 

Czas pierwszej nowenny powinien być również dla nas inspiracją do budzenia 
odpowiedzialnych, liderów zaangażowanych w diakonie, skoro mamy według słów 
Chrystusa pomnażać uczniów Pańskich. Szczególnie na początku lat osiemdziesiątych 
Ojciec mocno do tego pojęcia się odwoływał. Ono jest trochę dzisiaj zapomniane, a jest 
szczególnie ważne dla środowiska, które tworzą uczestnicy V Kongregacji Diakonii. Stoi 
przed nami zadanie wychowania liderów, pracy formacyjnej nad tymi, którzy będą 
pomnażali następnych uczniów Pańskich, będą potrafili zgromadzić ludzi, którzy z kolei od 
nich przejmą misję formowania uczniów Pańskich. 
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W szczególny obrazuje to zadanie i sposób jego realizacji relacja, jaką ma św. Paweł wobec 
św. Tymoteusza, swojego umiłowanego ucznia. W II Tm 2, 2 czytamy: A co słyszałeś ode 
mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania (w innym przekładzie 
„zasługującym na wiarę”), którzy będą zdolni i innych nauczać. Główny akcent jest tu 
położony na czasownik „przekazać”. Czegokolwiek Tymoteusz nauczył się od Pawła, musi 
to przekazać i polecić innym ludziom. Paweł opisał czytelnymi pojęciami, że owi ludzie 
powinni być godni zaufania, zdolni i innych nauczać. Zatem ludzie godni zaufania to tacy, 
którzy są zdolni nauczać innych. Bycie godnym zaufania nie polega jedynie na biernym 
uczestnictwie i wykonywaniu wszelkich zadań, ale na aktywnej pracy i wypełnieniu 
wszelkich celów procesu formacji człowieka. 

Musimy więc zdecydować, kogo chcemy mieć na końcu procesu formacji: uczniów 
uczących innych czy pomnażających? Jeżeli naszym celem jest uzyskanie uczniów, to 
musimy skupiać się na nauczaniu coraz większej liczby osób, upewniając się, że ci wiernie 
praktykują, czego się nauczyli. Jeżeli naszym celem jest uzyskanie pomnożycieli, to 
powinniśmy skupić się na przekazywaniu jak największej liczbie Tymoteuszy zadania, by 
przygotowali jak najwięcej godnych zaufania ludzi, którzy by uczyli coraz więcej innych 
stawania się praktykującymi uczniami. I to jest istotny etap pracy dla Ruchu. Mamy sporą 
liczbę osób przygotowanych do pełnienia różnych zadań, do różnych misji. Chodzi o to, by 
zaszczepić w nich przekonanie, że oni mają pozyskać następnych Tymoteuszy, którzy będą 
podejmowali w Kościele misję, zadanie prowadzenia innych ludzi do Chrystusa. To 
powinno się dziać szczególnie na poziomie ludzi posługujących w diakoniach Ruchu. To 
jest zadanie na najbliższych osiem lat, które w jakiejś mierze jest możliwe do spełnienia. 
Najważniejszym etapem drogi i odpowiedzialności podejmowanej w Ruchu jest 
przygotowanie następcy, osoby, która podejmie misję w sposób godny, a być może nawet 
przerośnie nas w tym, czego ich nauczyliśmy. To jest jedyny sposób pomnażania diakonii 
Ruchu, które będą żywymi środowiskami przekazu życia. 

Obserwuję również zjawisko dość niebezpiecznej specjalizacji, która się pojawia w Ruchu. 
Gdy ktoś widzi gdzieś swoje powołanie do konkretnej diakonii, to pozostałe rzeczywistości 
stają się mniej ważne. Tymczasem jeżeli mówimy o całościowym procesie formacji, który 
ma przygotować ludzi wszechstronnych w misji Bożej, to czymś naturalnym będzie 
przeżywanie formacji poprowadzonej przez inne diakonie po to, by we wszechstronny 
sposób zobaczyć charyzmat Ruchu. Mamy czynić ludzi wszechstronnymi w przeżyciu 
doświadczenia chrześcijaństwa i bogactwa charyzmatów, choć oczywiste jest późniejsze 
ukierunkowanie człowieka na zadania i misje, do których Pan Bóg szczególnie go wzywa. 

Warto to pokazywać we wspólnotach Ruchu. Organizuje się wiele nowych form rekolekcji, 
ciągle są realizowane nowe pomysły – z jednej strony to bardzo dobrze – ale warto też 
uświadamiać ludziom także tę możliwość. Wymyślamy coś nowego zamiast odnosić się 
do tego, co jest podstawowe, i co naprawdę ożywia człowieka. Ważne jest 
pokazywanie wizji podstawowej, zawartej w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii i trzeba to 
wyraźnie akcentować. Jedność wizji musi przede wszystkim charakteryzować środowiska 
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diakonijne, bo to, jak my coś przekażemy, tak będzie przekazywane dalej i tak będzie 
przyjmowane. Chcemy, aby w roku 2020 w każdej diecezji w Polsce były żywe środowiska 
życia – diakonie diecezjalne, gromadzące ludzi w szczególny sposób zapalonych dla 
sprawy Bożej. Mamy też nadzieję, że uda się „zejść w dół” – do rejonów, do środowisk 
parafialnych. To jest długa droga, właściwie na całe życie. 

Innym zadaniem jest podjęcie odpowiedzialności za Ruch obecny w innych krajach, 
w innych rzeczywistościach, często zupełnie zaczątkowych, za wszystkie miejsca, gdzie 
jest możliwe realizowanie misji i charyzmatu Ruchu. Możemy tych ludzi wspierać, 
zapraszać ich, by przyjeżdżali do Polski na rekolekcje, pomóc im organizować rekolekcje 
w ich krajach. To pokazuje Diakonia Misyjna, jest to realizowane w Domowym Kościele, 
gdzie wyznacza się pary łącznikowe do kontaktów z innymi krajami. Tę rzeczywistość 
misyjną musimy koniecznie zobaczyć. 

Lata 2020-2029 to czas drugiej nowenny, której celem jest mobilizacja świeckich do 
wspólnotowego wysiłku ewangelizacyjnego na całym świecie. Dla nas powinien to być 
czas świadomej realizacji misji ewangelizacyjnej, którą możemy podejmować wobec jak 
najszerszych środowisk w różnych wymiarach: podstawowej, głoszenia kerygmy 
wielkanocnej, ale także ukazywania tematu wyzwolenia, życia duchowego, modlitewnego, 
piękna Liturgii, wartości miłosierdzia chrześcijańskiego, piękna życia w małżeństwie, 
w rodzinie, w kapłaństwie, według rad ewangelicznych. Ten dalszy ciąg będzie możliwy, 
jeżeli dobrze i owocnie przeżyjemy lata pierwszej nowenny, które mają być etapem 
budowania środowiska diakonii dla odnowy Kościoła. 

Ostatnie trzy lata to według ojca Toma Forresta świętowanie publicznego życia Chrystusa 
– podejmowanie szczególnej refleksji nad dziełami Jezusa, nad tym, jak żył, czego nauczał. 
Dla nas będzie to okazja do zgłębienia orędzia Pana Jezusa, aby zacząć nim żyć i dawać 
o nim świadectwo wobec ludzi. 

Wydaje się to być perspektywą odległą, na poły kosmiczną, kiedy patrzymy na realia, 
w których żyjemy, ale głęboko wierzę w moc modlitwy. 

Doświadczeniem jej mocy była dla mnie obecność Chińczyków na rekolekcjach 
w Krościenku. Wszystko zaczęło się w domu za Cedronem – tak to odbieram – w czasie 
Szkoły Animatora w 2008 roku, w tygodniu ewangelizacyjnym, po obejrzeniu filmu 
o chrześcijaństwie w Chinach, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Byliśmy w stanie 
jedynie się za nich pomodlić, także o to, byśmy mogli im głosić Słowo Boże. To nie była 
jakaś długa modlitwa, ale wyjątkowo konkretna. Dokładnie pół roku później dostałem 
telefon, że chcą nam przysłać pierwszą chińską grupę do Krościenka na oazę I stopnia. To, 
co się stało rok później, na Mission Oasis, było również odpowiedzią Boga na tamtą 
modlitwę. 

Zaczyna się dla nas czas wielkiej modlitwy – tak, abyśmy sprowokowali Pana do tego, by 
objawił swoją moc, żeby się nami posłużył, żeby dokonał przez nas wielkich dzieł Bożych. 
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O to trzeba się modlić, i to modlić z głęboką wiarą. Bóg może objawić rzeczy, o których 
nam się w tej chwili nie śni, których nie możemy sobie wyobrazić. 

 

Jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin życia chrześcijańskiego jest głoszenie innym 
ludziom Jezusa Chrystusa. A przecież jest to jedna z rzeczy, która daje wyznawcom 
Chrystusa największą radość. Chrystus polecił nam „iść…i głosić Ewangelię”, iść 
i wypełniać posłanie do zagubionego i ginącego świata. Chrystus uznał duszę ludzką za 
taką wartość, że z radością zamienił swą chwałę w niebie na życie w ubóstwie, na 
cierpienie, upokorzenie i śmierć, aby „szukać i ratować to, co zginęło”. On „nie chce 
bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3, 9). Tak 
często jesteśmy zakłopotani mówieniem naszym przyjaciołom o Chrystusie, uważając, że 
oni nie chcą tego słyszeć, że nie są zainteresowani. Ale przecież my, jako wierzący 
posiadamy to, czego oni potrzebują, dlatego naprawdę przejawem dobroci i miłości jest 
mówić komuś o Chrystusie. Jako uczestnicy ruchu posiadamy również narzędzie, którym 
jest nasza formacja. 

Należy bowiem uznać za wielkie i przełomowe odkrycie, które dokonało się w roku 
1977 w RŚŻ, zrozumienie konieczności ewangelizacji jako decydującego i kluczowego 
zarówno dla wewnętrznego życia i rozwoju ruchu jak i dla jego działania w ramach 
Kościoła w Polsce. 

Chodzi przy tym nie tyle o ewangelizację w znaczeniu szerokim, obejmującym wszelkie 
aspekty działania Kościoła będące kontynuacją misji Chrystusa, ile o ewangelizację 
w znaczeniu ściślejszym, polegającą na pierwszym głoszeniu Ewangelii tym, którzy jeszcze 
jej nie słyszeli, względnie słysząc nie przyjęli, a zmierzającą do przyjęcia Chrystusa jako 
Pana i Zbawiciela aktem osobowej wiary. Ks. Blachnicki tworząc program formacyjny RŚŻ 
twierdził, że takie spotkanie z Chrystusem jest koniecznym etapem na drodze wzrostu 
chrześcijańskiego życia, który nie może być pominięty. Dlatego właśnie konieczna jest 
ewangelizacja, której właściwym i dokładnie określonym celem jest wezwanie do 
osobistej wiary w sensie Ewangelii i doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa 
jako Zbawiciela i Pana. 

Ewangelizację w powyższym znaczeniu widzimy wyraźnie jako etap początkowy 
w całym systemie formacyjnym ruchu. Zadaniem mojej wypowiedzi jest ukazanie, jak na 
poszczególnych etapach formacji ruchu to wezwanie do ewangelizacji jest aktualne. 

Na samym początku należy przypomnieć dość jednoznaczne stwierdzenie zawarte we 
Wnioskach końcowych III KKO w Niepokalanowie w 1978 roku, że ruch „wypełnia swoje 
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powołanie ewangelizacyjne przez samą wierność swojemu charyzmatowi. Innymi słowy: 
ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego 
ruchu a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji”. 

A zatem już na samym początku formacji ewangelizację uznaje się za rzecz 
konieczną i za normalną drogę włączenia się do ruchu. Właściwie należy całkowicie odejść 
od tzw. „duszpasterskiego” systemu rekrutacji uczestników oaz I st. Ewangelizacja 
powinna poprzedzać oazę rekolekcyjną I st. W podręczniku ogólnym do oazy I st. czytamy, 
iż „animatorzy i uczestnicy oaz rekolekcyjnych danego roku powinni po powrocie do 
swoich środowisk przez osobiste świadectwo i indywidualną ewangelizację zachęcać ludzi 
do uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych w danym środowisku, szczególnie 
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Rekolekcje te wzywają do podjęcia decyzji przyjęcia 
Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana, i do włączenia się do grupy formacyjnej, 
która po rekolekcjach ewangelizacyjnych będzie gromadziła się co dzień na wspólną 
modlitwę i studium Ewangelii”. Osobiste spotkanie z Jezusem w wierze jest punktem 
szczytowym tej pierwszej ewangelizacji. Dzięki temu przeżyciu dopiero oaza rekolekcyjna 
może stać się dla uczestników naprawdę oazą nowego życia. 

Jednym z głównych celów formacyjnych ONŻ I st. jest uświadomienie uczestnikom, 
że przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela i Pana (dokonuje się to czwartego dnia oazy) to 
rzeczywistość wiary, na której oparta jest cała formacja w okresie katechumenatu, 
bowiem na tak pojętej wierze bazuje przede wszystkim całe życie sakramentalne. Jest to 
zatem również życie w Duchu Świętym, ponieważ to On uzdalnia do osobistego spotkania 
z Chrystusem. Osobiste spotkanie z Chrystusem to równocześnie nowe narodziny. Ten, kto 
w sposób osobisty przyjął Chrystusa, może powiedzieć: narodziłem się na nowo. 

Ten, kto w sposób osobisty przyjął Chrystusa i poddał swoje życie kierownictwu 
Jego Ducha już podczas rekolekcji I st. jest poddany próbie świadczenia o Jezusie 
Chrystusie. Dzieje się to po raz pierwszy w dniu Wniebowstąpienia, zgodnie z myślą 
przewodnią dwunastego dnia oazy, którą jest obowiązek dawania świadectwa. Chrystus 
przed swoim wniebowstąpieniem zapowiedział Apostołom: „będziecie moimi świadkami” 
i obiecał im, że otrzymają moc Ducha Świętego. To polecenie Chrystusa i ta obietnica 
dotyczy wszystkich chrześcijan. Tego uczestnicy oazy I st. powinni szczególnie świadomi. 

Podręcznik Oazy I st. podaje, iż tego dnia „obowiązek świadectwa ma być 
wprowadzony do świadomości uczestników oaz podczas wyprawy otwartych oczu, która 
przybiera formę wyprawy ewangelizacyjnej. Uczestnicy oazy mają podjąć pierwszą próbę 
przeprowadzenia rozmowy na temat czterech podstawowych prawd Ewangelii”. 
Podręcznik dalej sugeruje, że „jeśli są warunki i grupa jest odpowiednio przygotowana, to 
można od razu rozpocząć od próby podejmowania rozmów z ludźmi przygodnymi. Może 
to nie wszystkim się uda, ale gdyby choć jedna para przeprowadziła taką rozmowę 
i podzieliła się później swymi doświadczeniami – mogłoby to mieć duże znaczenie dla 
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wszystkich. Trudności i opory, jakie mogą pojawić się, w związku z tym ćwiczeniem, mogą 
stać się punktem wyjścia do wskazania na potrzebę modlitwy o moc Ducha Świętego”. 

Na potrzebę głoszenia innym Chrystusa uwrażliwia tego dnia również spotkanie 
w małej grupie, którym jest rozmowa ewangeliczna. „Celem spotkania jest uświadomienie 
uczestnikom, że dawanie świadectwa o Chrystusie należy do podstawowych obowiązków 
chrześcijańskich i do przejawów nowego życia w Duchu. Świadectwo nie jest więc jakimś 
specjalnym zadaniem dla niektórych chrześcijan, szczególnie zaawansowanych w życiu 
wiary, ale jest dowodem żywej, osobistej wiary w ogóle. Kto przyjął Chrystusa w sposób 
osobisty, jako swojego Zbawiciela i Pan, kto przeżył radość tego życiodajnego spotkania, 
kto został napełniony Duchem Świętym, nie może milczeć o tym wszystkim, ma bowiem 
podobną świadomość jak Apostołowie: «Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli”»(Dz 4, 20)”. 

Próbę indywidualnej ewangelizacji i dawania świadectwa podejmuje się jeszcze raz 
w czternastym dniu oazy I st. Po przeżyciu dnia wspólnoty, umocnieni Duchem Świętym 
i świadectwem innych, uczestnicy rekolekcji podejmują w lepszych warunkach i z lepszym 
przygotowaniem drugą wyprawę ewangelizacyjną. Tego dnia, gdy jest rozważana 
tajemnica Wniebowzięcia właśnie Matka Najświętsza jest stawiana jako wzór duchowej 
płodności i wzrostu Kościoła. Ewangelia prowadzi uczestników rekolekcji „do źródła 
duchowego macierzyństwa Maryi wobec Kościoła. Źródłem tym jest Jej zespolenie przez 
miłość z ofiarą i oddaniem się Jej Syna. Właśnie taka miłość wzajemnego oddania się jest 
miłością życiodajną, płodną, macierzyńską. Maryja jest naszym wzorem oddania się 
w Duchu Świętym Chrystusowi – w wierze, modlitwie, miłości, w ofierze z siebie. Jeżeli 
w ten sposób złączymy się z Maryją w Jej relacji do Chrystusa, to i my będziemy się 
przyczyniali do duchowego wzrostu Kościoła”. 

Niezmiernie ważnym czasem w formacji ruchu jest okres formacji w ciągu roku. 
W formacji po I st. wezwanie do ewangelizacji zawarte jest przede wszystkim 
w rozmowach ewangelicznych dotyczących świadectwa chrześcijańskiego w ramach 
rozmów utrwalających przeżycia rekolekcyjne a później w ramach ósmego kroku ku 
dojrzałości chrześcijańskiej. 

Oto jak motywuje konieczność dawania świadectwa chrześcijańskiego jedno 
z wprowadzeń do tych rozmów: „Współcześni chrześcijanie uwierzyli w to, co sugerują 
człowiekowi ideologie ostatnich dwóch wieków: religia jest sprawą prywatną człowieka. 
Prawdziwe chrześcijaństwo nie było, nie jest i nie może być sprawą prywatną człowieka. 
Jest sprawą Chrystusa, jest sprawą zbawienia. Błędne rozumienie świadectwa wielu 
zniechęca do wypełniania tej podstawowej funkcji życia chrześcijańskiego. Praktyka 
przepowiadania Ewangelii w postaci haseł ideologicznych i niekiedy magicznych formuł 
sprawia, że niektórzy nawet boją się jakiejkolwiek wypowiedzi na temat własnych 
doświadczeń wiary, nie mówiąc już o tym, że nawet jeszcze nigdy nie pomyśleli, że mogą 
na ten temat mówić coś innym. «Mówić», «głosić» w Piśmie Świętym nie oznacza tylko 
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tego, co my dzisiaj rozumiemy przez te słowa, oznacza raczej wypowiadanie się człowieka 
przez wszystkie czyny i słowa. Świadectwem jest to wszystko, co człowiek mówi, tworzy, 
czyni. Świadectwo opiera się więc na trwaniu w człowieku wartości duchowych, które 
ujawniają się we wszystkich czynach człowieka i we wszystkich jego słowach, nawet 
pozornie nic nie znaczących”. 

Koniecznym zatem warunkiem podjęcia świadectwa i ewangelizacji przez 
uczestników naszej formacji jest poczucie odpowiedzialności. Chrześcijanin, członek 
naszego ruchu powinien poczuć się odpowiedzialny za zbawienie innych. 
Odpowiedzialność ta musi kształtować jego postawę na co dzień. Wyznanie Zbawiciela 
i Pana dokonuje się bowiem nie tylko przez słowo, ale (może nawet częściej i skuteczniej) 
przez czyn, przez przykład życia, przez radość drogi Chrystusowego ucznia. Konieczne jest 
rozbudzenie tak pojętej apostolskiej odpowiedzialności. Dlatego też uczestnicy pierwszego 
roku formacji realizując 8 „krok” ku dojrzałości chrześcijańskiej powinni być uczulani na 
potrzebę ewangelizacji w środowiskach własnej parafii, wspólnoty czy środowiska 
zawodowego (szkolnego). Mogą oni stać się swego rodzaju grupą inicjatywną 
przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych. Rozmowy ewangeliczne (zwłaszcza 
druga), mają za zadanie skonkretyzować apostolski i ewangelizacyjny wysiłek 
uczestników, zwrócić ich uwagę na potrzeby środowisk, w których żyją, skłonić do 
rachunku sumienia i rewizji życia (czy nie dają anty-świadectwa?) ku bardziej 
konsekwentnemu włączeniu się w misję Kościoła. Każdy uczestnik grupy 
deuterokatechumenalnej powinien otrzymać konkretne wskazówki odnośnie do swego 
świadectwa. 

Drugi rok formacji deuterokatechumenalnej rozpoczyna się od oazy II st. Szczególne 
wezwanie do ewangelizacji skierowane do uczestników tych rekolekcji związane jest 
z tajemnicą piątego dnia, tajemnicą Boga, który posyła. Namaszczenie Chrystusa Duchem 
Świętym, objawione podczas chrztu w Jordanie, rozważane w piątym dniu oazy, łączy się 
wewnętrznie ściśle z tematem misji-posłannictwa. Od chwili przyjścia Chrystusa wszelka 
misja zlecona przez Boga dla realizacji Jego planu zbawienia, jest uczestnictwem w misji 
Chrystusa, który otrzymał pełnię misji. Uczestnictwo w Jego misji jest uczestnictwem 
w Jego namaszczeniu Duchem Świętym, bo udzielenie misji jest równoznaczne 
z udzieleniem Ducha, który uzdalnia do wypełnienia misji. Uczestnicy rekolekcji II st. 
powinni być przekonani, że i im Bóg udziela misji. Jaka to misja? Realizować z Chrystusem 
wielki plan zbawienia w swoim czasie i miejscu. Gromadzić wszystkich we wspólnocie 
ludu Bożego Nowego Przymierza. Dlatego też tego dnia zalecana jest wyprawa, którą 
można zorganizować jako wyprawę ewangelizacyjną w myśl wskazań tekstu biblijnego - 
Łk 10, 1-3. Wyprawa powinna odbyć się parami, bo Chrystus zawsze wysyłał po dwóch na 
głoszenie Ewangelii. Należy odwiedzić kogoś czy z kimś napotkanym po drodze podjąć 
rozmowę na temat Chrystusa i czterech podstawowych prawd. Starać się przezwyciężyć 
opory, podobnie jak Mojżesz, który nie ufał swoim możliwościom. 



 113 

Formacja II roku deuterokatechumanatu (biblijno-liturgiczna) w swoich 
wezwaniach również odnosi się do nakazu dawania świadectwa o Chrystusie. Oto kilka 
przykładów propozycji osobistego świadczenia dla uczestników kręgów liturgicznych po II 
st.: „W jaki sposób mogę ukazać innym, że czuję się powołany do wspólnoty z Jezusem i że 
w sposób wolny na to powołanie chcę odpowiadać? Jakie sytuacje mogę wykorzystać do 
rozmowy na ten temat z innymi? Spróbuję choć raz w ciągu najbliższego tygodnia dać 
świadectwo swojej przynależności do Jezusa” (krąg liturgiczny na I niedz. adwentu). 
„W ciągu najbliższego tygodnia spróbuje znaleźć okazję, by opowiedzieć komuś albo 
porozmawiać z kimś o Chrystusie – Zbawicielu” (krąg liturgiczny na Urocz. Świętej Bożej 
Rodzicielki). „Spróbuję znaleźć okazję, żeby porozmawiać z kimś, kto jeszcze nie widzi 
wartości wiary” (krąg liturgiczny na Urocz. Obj. Pańskiego). „Zastanowię się, komu 
mógłbym zanieść Dobrą Nowinę Chrystusową. Pomodlę się w intencji tej osoby i postaram 
się znaleźć w tym tygodniu okazję do rozmowy” (krąg liturgiczny na V niedz. zwykł.). 
„W jaki sposób – przez właściwą ewangelizację <4 prawa> - mógłbyś pomóc do 
wyzwolenia komuś, kto cierpi pod jarzmem formalizmu, nieuzasadnionych skrupułów – 
dlatego, że nie odnalazł jeszcze <życia w Duchu> według Nowego Przymierza?” (krąg 
liturgiczny na VIII niedz. zwykł.). „W ciągu najbliższego tygodnia postaramy się 
w środowisku rówieśników pokierować rozmowę na sprawy religijne i ukazać treść 
chrześcijaństwa jako oddanie wszystkich spraw Chrystusowi oraz wskazać na wolność, 
która z tego wynika. Najlepiej, jeżeli w grupie, która rozmawia na ten temat znajdują się 
dwie osoby, które wzajemnie będą się wspierały w dawaniu świadectwa Chrystusowi. 
Można się nawet wcześniej do takiej rozmowy przygotować” (krąg liturgiczny na IV niedz. 
Wielk.). „W związku ze zbliżającymi się wakacjami zorientujemy się, kogo można by 
jeszcze zaprosić do wyjazdu na rekolekcje oazowe. Przygotujemy się do osobistych 
rozmów, ażeby przedstawić cel takiego wyjazdu i nastawić każdego na właściwe przeżycie 
rekolekcji. Najlepiej jest poruszyć 4 pierwsze prawdy ewangelizacyjne i zachęcić do 
przyjęcia Chrystusa i uznania Go za swojego Zbawcę i Pana (krąg liturgiczny na Niedz. 
Zesłania Ducha Świętego). 

Propozycje te i uwagi zapisane w naszych podręcznikach są niezwykle ważne. 
Wierność tym zachętom może przyczynić się do owocności i żywotności wspólnot ruchu. 
Niestety dzisiaj odczuwa się dość powszechnie, zwłaszcza wśród młodzieży, również 
oazowej, brak odwagi bycia świadkiem, bycia dobrym. Niejednokrotnie prowadzi to wręcz 
do ukazywania w gorszym świetle, niż to jest w rzeczywistości, swojego wnętrza 
(„zgrywanie się”). Formacja RŚŻ ma doprowadzić do wyzwolenia człowieka z takiej 
bojaźni. 

Niezastąpioną rolę w tym wyzwalaniu się do bycia autentycznym świadkiem 
Chrystusa odgrywają animatorzy. III st. oazy przygotowuje przyszłych animatorów do 
odpowiedzialności za Kościół, a w nim za wspólnoty uczniów Pana. Doświadczenie 
kościoła misyjnego i apostolskiego powinno uzdalniać uczestników III st. do dawania 
świadectwa i zdobywania oraz czynienia nowych i dalszych uczniów. Prawie na każdym 
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etapie formacji animator jest pytany o autentyczność swojej posługi. Niemal przy każdej 
rozmowie ewangelicznej, kręgu biblijnym czy liturgicznym animator jest mobilizowany do 
dania szczerej odpowiedzi na pytania: Czy mam świadomość i poczucie misji zleconej mi 
przez Pana? Czy moją posługę animatora pojmuję jako misję w łączności z misją Chrystusa 
i udzieleniem Ducha Świętego? Sugerowane myśli powinny być dla niego okazją do 
zasadniczej rewizji życia pod katem własnego świadectwa. 

Niestety zdarza się prowadzenie podwójnego życia przez animatorów Ruchu, co 
jest jednym z głównych niepowodzeń pracy formacyjnej w wielu wspólnotach. 
Niezwykłym utrudnieniem, a właściwie najczęściej uniemożliwieniem świadczenia jest 
brak konsekwencji i autentyzmu. Człowiek, który dał się wciągnąć w zło, ma o wiele 
większe trudności, by z nim zerwać, niż ten, kto wprawdzie kuszony, trwa w dobrym. 
Z drugiej strony prowadzenie podwójnego życia podważa całkowicie moralny autorytet 
świadka. Uwaga ta niech będzie dla animatora okazją do solidnego rachunku sumienia 
z wierności ideałom Nowego Człowieka, które przekazują, a więc o których świadczy 
uczestnikom swej grupy. 

Jak widać, o świadczeniu i ewangelizacji mówi się w wielu miejscach i przy różnych 
okazjach. Konieczna jest refleksja, czy nie staje się ten temat tylko „pobożnym sloganem”, 
czy obowiązek i uzdolnienie do dawania świadectwa są przez nas brane całkiem na serio, 
czy wpływają na kształt i szczegóły codziennego życia. Często popełnianym błędem jest 
zapomnienie o roli Ducha Świętego w procesie kształtowania postawy ucznia-świadka. Już 
Apostołom Chrystus powiedział: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Wielu 
członków ruchu skarży się na nieprzezwyciężalne trudności w dawaniu świadectwa wiary 
i postawy Nowego Człowieka wobec swoich środowisk szkolnych czy pracowniczych. 
Zapominają oni jednak o konieczności modlitwy, zapominają o mocy Ducha Świętego, 
którego otrzymali. Nie liczą na nią i nie modlą się o nią. Liczą na własne siły, lub – jeszcze 
gorzej – z góry przewidują, że „nie uda się”. Świadectwo chrześcijanina musi być 
ofensywne, musi promieniować spokojem. Mocą i konsekwencją postawy. Wspaniały 
przykład takiego świadectwa dostarczają Dzieje Apostolskie, taka postawa wyraźna jest 
u św. Pawła, takim świadectwem chwałę osiągnęli Męczennicy Kościoła pierwszych 
wieków. 

Ostatecznie należy powiedzieć, że zapał ewangelizacyjny i nasza odpowiedzialność 
za realizację wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa będzie możliwy jeśli wszyscy w ruchu 
podejmiemy trud autentycznego życia chrześcijańskiego, którego owocem będzie 
spontaniczne, radosne świadectwo. Dopiero ze spontanicznego, codziennego świadectwa 
zrodzi się troska ewangelizacyjna, czy strategia ewangelizacyjna. Wtedy może faktycznie 
zrealizować się wezwanie sługi Bożego ks. Fr. Blachnickego: „Zrób sobie listę osób, 
z którymi chcesz się dzielić wiarą, zacznij się modlić za nich i szukaj okazji, aby z nimi 
rozmawiać, dzielić się z nimi swoją wiarą. Skorzystaj z okazji na uczelni lub w pracy, lub 
gdziekolwiek. Pamiętaj: jeżeli jesteś oddany Chrystusowi, On może się tobą posłużyć, żeby 
zmienić nasz świat na lepszy świat”. 
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Ze spotkań wcześniejszych nie zachował się tak szczegółowy plan, dlatego podajemy 
tematykę i źródła. 

  Powszechne wezwanie do ewangelizacji. Jan Paweł II Ecclesia In Europa (rozdział 
III), Ewangelizacja drogą do jedności. Ks. Blachnicki; Jedność i diakonia., ( s.71-79) 

 Dlaczego ewangelizacja? wg. Udział w realizacji WNM Chrystusa (ks. Blachnicki);  
 Ewangelizacja przynosi wyzwolenie. (Podręcznik Rekolekcje Ewangelizacyjne, s. 20-

23). Wyzwalająca moc ewangelii. Ks. Blachnicki; Jedność i diakonia., ( s.81-84) 
 Być Kościołem ewangelizującym czyli świadczyć o miłości, ks. Andrzej Czaja (tekst w 

materiałach pomocniczych opracowanych przez KEP);  
 Ewangelizacja a Duch Święty. (Podręcznik Rekolekcje Ewangelizacyjne, s. 30-31). 

Rola Ducha Świętego w ewangelizacji (Rybacy ludzi, red. Tom Forrest, s. 96-107); 
 Jak ewangelizować? (na podstawie o. Toma Forresta „Zróbmy to!”;  

Spotkanie 1 (Kwiecień 2010):  

1. Modlitwa do Ducha Świętego. 
2. Dzielenie najważniejszym Słowem/wydarzeniem/doświadczeniem okresu 

Triduum. 
3. Rozważanie tekstu [FORMACJA]: J. H. Prado Flores, "Formacja uczniów", rozdział 

II, części A ("Mistrzowie Izraela") i B ("Mistrz Jezus"), str.10-11. 
4. Być uczniem - co to dla mnie znaczy i kiedy odkryłam/-em, że jestem uczniem 

Jezusa? Co to znaczy, że moim Mistrzem jest Jezus? - dzielenie się 
5. Kim dzisiaj jest dla mnie Jezus? - zadanie: napisać świadectwo:) 
6. Sprawy bieżące. 
7. Modlitwa uwielbienia. 

Spotkanie 2 (Maj 2010):  

1. Modlitwa do Ducha Świętego. 
2. "Moje najlepsze >>JA<<" - każdy z uczestników otrzymuje kartkę, którą dzieli 

pionowo na dwie części: pierwszą tytułuje "JA jako osoba", drugą "JA jako osoba 
w diakonii". W Obu częściach wypisuje pięć cech/darów/talentów, które są 
charakterystyczne dla niego/które posiada i którymi (to w drugiej części) 
ubogaca diakonię. Każdy z uczestników dzieli się ze wszystkimi tym, co udało 
mu się odkryć/zauważyć w sobie. 

3. Cel: uświadamianie sobie swojej wartości. "Kim jestem" a nie "co robię". Co jest 
we mnie cenne dla mnie, a co jest we mnie cenne dla diakonii? 

4. Rozważanie tekstu: J. H. Prado Flores, "Formacja uczniów", rozdział II, część C 
("Pedagogia Jezusa"). Dzielenie się tym, co najważniejsze dla nas - uczniów 
Jezusa/ewangelizatorów - w tym tekście. 

5. Sprawy bieżące.  
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6. Modlitwa uwielbienia. 

Spotkanie 3 (Czerwiec 2010)   

1. Modlitwa do Ducha Świętego. 
2. Dzielenie się tym, czym żyjemy, wrażeniami po Kongresie Ewangelizacyjnym 

oraz tym, czym był dla mnie mijający rok formacyjny.  
3. Uwielbienie Boga w mijającym roku formacyjnym. 
4. Sprawy bieżące. 

Spotkanie 4 (Listopad 2010)  

1. Modlitwa dziękczynienia za otrzymane dobra. 
2. Wspólne odczytanie Ps 139, 1-12. Dzieleni: co to Słowo mówi do mnie jako 

ewangelizatora? 
3. Formacja: „Ks. Adam Wodarczyk - Być Tymoteuszem” – wizja 

odpowiedzialności za przyszłe pokolenie ewangelizatorów. Przygotować 
ewangelizacje 2033 to już dziś troszczyć się o następców – działanie z wizją 
celu.  

4. Ewangelizacja w Internecie – facebook, strona PanemJezus.pl, strona diakonii. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Uwielbienie Boga. 

 

W zeszłym roku formacyjnym, którego tematem było „Słuchać Pana w Kościele”, 
przedmiotem naszej formacji było to, czym żyje Kościół. Tak więc rozpoczęliśmy lekturę 
„Lineamenta” i innych źródeł, której towarzyszyło dzielenie. Wnioski z dzielenie można 
pobrać tutaj: http://tmoch.net/de/7-e-teczka-diakonia-ewangelizacji.pdf  

 

Spotkanie 1 (wrzesień): 

Dzielenie się doświadczeniami wakacyjnymi, plany (wizją potrzeb) na nowy rok.  

Spotkanie 2 (październik): 

Dzielenie wg pytań: 

Czym ma być diakonia? 

    * miejscem gdzie formujemy się jako ewangelizatorzy 
    * zespołem ewangelizacyjnym 
    * grupą koordynacyjną 
    * zespołem formującym ewangelizatorów i zachęcającym do ewangelizacji 

http://tmoch.net/de/7-e-teczka-diakonia-ewangelizacji.pdf
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Każdy członek diakonii powinien być ewangelizatorem. Chodzi o aktywne 
ewangelizowanie, a nie o ewangelizację poprzez świadectwo życia, bo do tego 
powołany jest każdy chrześcijanin. Jeśli każdy z nas rozezna jakie jest jego osobiste 
powołanie, to może w naturalny sposób wyłoni się obraz diakonii. Postarajmy się 
znaleźć odpowiedzi na pytania: 

 Jak rozeznaję swoją posługę jako ewangelizatora? 

   * z kim współpracuję (wspólnota, diakonia rejonowa, zespół ewangelizacyjny...) 
   * do kogo jestem posłany 
   * jaki jest mój charyzmat (ewangelizacja bezpośrednia, publiczne głoszenie 
orędzia lub świadectwo, rekolekcje, taniec, śpiew, teatr...) 

Jak rozeznaję swoją posługę w diakonii? 

    * jako członek zespołu ewangelizacyjnego, bo gdzie indziej nie mam z kim 
ewangelizować 
    * to moje miejsce formowania 
    * to miejsce wymiany doświadczeń z tymi, którzy też ewangelizują 
    * udział w formowaniu ewangelizatorów i świadectwo o moim ewangelizowaniu 

 Spotkanie 3 (listopad): 

Wstęp do „Lineamentów” i z Podręcznika ks. Blachnickiego „Rekolekcje 
ewangelizacyjne”: „Pojęcie i potrzeba ewangelizacji” oraz „Treść i sposoby 
ewangelizacji”. Jako praca domowa powstają prezentacje na temat nowej 
ewangelizacji. 
http://tmoch.net/materialy/lineamenta.pdf  
http://tmoch.net/materialy/ks_blachnicki_ rekolekcje_ewangelizacyjne.pdf  

 Spotkanie 4 (grudzień): 

Prezentacja prac domowych, czyli prezentacji przybliżających to czym jest 
ewangelizacja (do wykorzystania na spotkaniach wspólnot). Dzielenie: Pierwszy 
rozdział Lineamentów (naszych ulubionych) i trzy pierwsze punkty Porta fidei, 
można znaleźć np. tu: 
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=39866&s=opoka  

Spotkanie 5 (styczeń): 

Dzielenie: rozmawialiśmy o Misji Miasta i naszym zaangażowaniu. Druga część 
spotkania miała przebieg praktyczny, tj. zaczęliśmy rozpracowywać pomysły na 
rekolekcje dla młodzieży na Jelonkach. 

 Spotkanie 6 (luty): 

Dzielenie: Drugi rozdział Lineamentów (naszych ulubionych) oraz kolejne pkt 7, 14, 
15 listu Porta Fidei. 

http://tmoch.net/materialy/lineamenta.pdf
http://tmoch.net/materialy/ks_blachnicki_%20rekolekcje_ewangelizacyjne.pdf
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=39866&s=opoka
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Spotkanie 7 (marzec): 

Dzielenie: Trzeci rozdział i Podsumowanie Lineamentów. 

 Spotkanie 8 (kwiecień): 

Dzielenie z lektury (praca domowa) dwóch artykułów bp. Rysia. Znaleźć je można 
tu: 
http://nowaewangelizacja.org/jezusowa-ewangelizacja/  
http://www.misja-warszawy.pl/dla-ksiezy/nowa-ewangelizacja-wywiad-z-
biskupem-grzegorzem-rysie  

Do pobrania tutaj: 
http://tmoch.net/de/jezusowa_nowa_ewangelizacja.doc  
http://tmoch.net/de/nowa_ewangelizacja_wywiad_z_bp_rysiem.doc  

 Spotkanie 9 (maj): 

Dzielenie się po lekturze tekstu ks. Franciszka Blachnickiego Ewangelizacja 
w procesie budowania „nowej parafii”, na który powoływał się bp. Ryś w tekstach 
z zeszłego spotkania: http://blachnicki.oaza.pl/2009/06/03/ewangelizacja-w-
procesie-budowania-nowej-parafii/  

Praca nad materiałami, które animatorzy dostaną na DOM-ie (e-teczka, 
prezentacja,ulotki). Dodatkowo każdy dostał jeszcze jeden wywiad z bp. Rysiem: 
http://tmoch.net/de/sol_w_oku_swiata.doc Rozdawana na DOM-ie ulotka: 
http://tmoch.net/de/ulotkaddea.doc Prezentacja na stronie dde.warszawa.pl, 
zakładka „Materiały” i dalej „do pobrania”. 

 Spotkanie 10 (czerwiec): 

Podsumowanie roku pracy. Co nam on pokazał (dał)?, itp plusy dodatnie i plusy 
ujemne. Czy widzimy siebie dalej w diakonii? (czas wakacji będzie nas 
przygotowywał na wrzesień i październik tj. synod i rok wiary). Czy odpowiadała 
wam formacja a jeśli tak, to w czym pomogła? Czy moderator dostanie przedłużenie 
kontraktu na kolejny rok? :D 

 

 

 

 

 

 

http://nowaewangelizacja.org/jezusowa-ewangelizacja/
http://www.misja-warszawy.pl/dla-ksiezy/nowa-ewangelizacja-wywiad-z-biskupem-grzegorzem-rysie
http://www.misja-warszawy.pl/dla-ksiezy/nowa-ewangelizacja-wywiad-z-biskupem-grzegorzem-rysie
http://tmoch.net/de/jezusowa_nowa_ewangelizacja.doc
http://tmoch.net/de/nowa_ewangelizacja_wywiad_z_bp_rysiem.doc
http://blachnicki.oaza.pl/2009/06/03/ewangelizacja-w-procesie-budowania-nowej-parafii/
http://blachnicki.oaza.pl/2009/06/03/ewangelizacja-w-procesie-budowania-nowej-parafii/
http://tmoch.net/de/sol_w_oku_swiata.doc
http://tmoch.net/de/ulotkaddea.doc
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Nowa ewangelizacja zawsze stawia najpierw na samoewangelizację. 

 

Nowa ewangelizacja jest wyzwaniem. Więcej, jest wielkim wyzwaniem podejmowanym 

przez  Kościół, aby na nowo doświadczyć obecności Zmartwychwstałego Chrystusa, który 

prowadzi go poprzez dzieje. Moglibyśmy znaleźć wiele różnych definicji nowej ewangelizacji. 

Jednak już w 1976 roku Paweł VI mówił: „Żadna niepełna i niedoskonała definicja nie może 

zadośćuczynić bogatej, wielostronnej i dynamicznej rzeczywistości, jaką jest ewangelizacja, 

żeby nie zaistniało równocześnie niebezpieczeństwo osłabienia jej sensu lub nawet 

zniekształcenia. W żaden bowiem sposób nie można jej pojąć bez uwzględnienia w jednym 

wejrzeniu wszystkich koniecznych jej czynników”. (EN 17) I dalej stwierdzał z mocą, aby 

uniknąć jakichkolwiek niejasności: „Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia 

i nauki, życia i obietnic, Królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego”. (EN 22) 

Troskę Pawła VI o to, by ewangelizacja była prawdziwie nowa, odnajdujemy jednak wyraźnie 

w następującym fragmencie: „Problem tego, «jak ewangelizować» pozostaje stale aktualny, bo 

sposoby ewangelizowania zmieniają się w zależności od okoliczności czasu, miejsca i kultury 

ludzi. Te różnice domagają się od nas ich odkrycia i przystosowania. Przede wszystkim na nas, 

Pasterzach Kościoła, ciąży obowiązek odważnego, mądrego i wiernego względem treści 

zawartej w ewangelizacji szukania nowych sposobów, jak najbardziej przydatnych 

i skutecznych w niesieniu ludziom współczesnym ewangelicznej nowiny.” (EN 40) W tej 

Adhortacji apostolskiej odnajdujemy ważne punkty, które są nadal fundamentalnymi treściami 

dla nowej ewangelizacji dzisiaj: liturgia, pierwszeństwo świadectwa, konieczność 

wykorzystywania nowych środków przekazu, pobożność ludowa…, słowem aktualność 

Evangelii Nuntiandi, jako pierwszej refleksji Magisterium w kilka lat po soborze, pozostaje 

nadal jako ciągłe wyzwanie. 

Od czasu swojej homilii w Nowej Hucie, w czerwcu 1979 roku, gdzie po raz pierwszy 

użył terminu nowa ewangelizacja, Jan Paweł II przez 26 lat uczył nas, jak ważne jest 

zrozumienie znaczenia nowego „zapału”, nowych „metod” oraz nowych „środków wyrazu”. 
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Wreszcie, Benedykt XVI postanowił podjąć to wyzwanie w sposób konkretny i powołał do 

życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji po to, aby „udzielić właściwych 

odpowiedzi, aby cały Kościół, odradzając się w mocy Ducha Świętego, zwrócił się do 

współczesnego świata z nowym zapałem misyjnym, by krzewić nową ewangelizację.” (US) 

Wydaje się jednak rzeczą ważną, aby już na początku naszych rozważań zauważyć, że 

Kościół nie idzie drogą nowej ewangelizacji sprowokowany do tego silnie obecnym 

sekularyzmem, ale nade wszystko dlatego, że chce być posłuszny i wierny słowu Pana Jezusa, 

który nakazał mu iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15). 

W tej prostej myśli zawiera się projekt na najbliższe dziesięciolecia, w którym musimy 

pokazać, że jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na 

Kościele Chrystusowym w tym szczególnym momencie historycznym. Kościół istnieje po to, by 

w każdym czasie nieść Ewangelię każdemu człowiekowi, niezależnie od miejsca. Przykazanie 

Jezusa jest tak przejrzyste, że nie dopuszcza żadnego rodzaju niezrozumienia, ani żadnego alibi. 

Ci, którzy wierzą Jego słowu, są posłani na drogi świata, aby głosić, że obietnica zbawienia stała 

się rzeczywistością. Głoszenie musi być połączone z takim stylem życia, który pozwoli na 

rozpoznanie uczniów Pana, gdziekolwiek się znajdą. Tak długo, jak sercem chrześcijaństwa 

pozostanie Jezus Chrystus, spotkanie z Nim będzie zawsze wstrząsem, który pozwoli na pełne 

zrozumienie treści tego, co się głosi. Droga nowej ewangelizacji jest wyznaczona, my jesteśmy 

wezwani do tego, aby odnowić głoszenie Jezusa Chrystusa, tajemnicy Jego śmierci 

i zmartwychwstania, aby na nowo wzbudzić wiarę w Niego poprzez przemianę życia. Gdyby 

nasze oczy były w stanie wejrzeć głęboko w wydarzenia, które naznaczają życie współczesnego 

nam człowieka, łatwo byłoby nam zobaczyć, jak bardzo podatny jest to teren na głoszenie tego 

przesłania. Powinniśmy w istocie prowokować do refleksji nad sensem życia i śmierci, sensem 

życia po śmierci; wokół tych kwestii, które naznaczają egzystencję i określają tożsamość 

każdego, nie może zabraknąć Jezusa Chrystusa. Jeśli przesłanie głoszone w nowej ewangelizacji 

nie będzie zawierało czynnika tajemnicy, w którą spowite jest życie, i która włącza nas 

w nieskończoną tajemnicę boskości Jezusa Chrystusa, nie będzie miało skuteczności niezbędnej 

do tego, aby wymagać odpowiedzi wiary. 

Z korzyścią dla naszej refleksji byłoby może przywołanie słów apostoła Pawła: „Jak 

więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie 

w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie w wierze, jak was nauczono, pełni 

wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym 

oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.” (Kol 2, 

6-8). Kondycja wspólnoty chrześcijańskiej w dniu dzisiejszym nie różni się znacząco od tej, 

która była udziałem pierwszych uczniów w Kolosach. W odróżnieniu od chrześcijan należących 

do innych wspólnot, życie i postępowanie tych wierzących nie dawały Pawłowi żadnych 

powodów do napominania, wręcz przeciwnie. Według wiadomości, które do niego dochodzą, 

zasługują oni na pochwałę tak ze względu na wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa, jak i na 

świadectwo miłości; zarówno jedno, jak i drugie, wypełniają ich myśli i są podporą nadziei, co 
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możemy dostrzec w słowach z początku listu: „Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze 

w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych – z powodu 

nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie.” (Kol 1, 3-5). Troska apostoła jest jednakże 

skierowana w stronę kontekstu kulturowego, w którym żyją wierzący. Obawia się on, że 

mogliby dać się łatwo zwieść nowym doktrynom, filozofiom obcym jego nauce oraz fałszywym 

ideom, mogącym prowadzić do pewnej formy synkretyzmu, który zniweczyłby nowość 

Ewangelii. Chrześcijanie są zaproszeni zatem do tego, aby umieli odróżnić prawdę od fałszu, 

rozeznać między tym, co przynosi owoc, a tym, co bezowocne i ulotne. Interesujące, że Paweł 

przypomina Kolosanom w pierwszym rzędzie o ich wyznaniu wiary. Został im ogłoszony 

Chrystus, oni usłyszeli Jego słowo, przyjęli ewangelię i nawrócili się. Na tej drodze zbudowali 

swoje życie postępując tak, aby można w nich rozpoznać uczniów Pana. Wspólnota musi jednak 

trwać z całą mocą w przesłaniu ogłoszonym jej przez apostoła, bez żadnych odstępstw. Słowem, 

przekazywanie wiary jest czynnikiem determinującym, bowiem ona ma znaczenie decydujące 

dla zachowania wierności głoszonej ewangelii, jak również dla życzliwego przyjęcia przez tych, 

którzy poznają wiarę. Cztery wyrażenia, których używa Paweł, są szczególnie interesujące 

i pozostają imperatywami także dla nas: „postępujcie w Panu”, „umacniajcie się w wierze”, 

[bądźcie] pełni wdzięczności”, „baczcie, aby nikt was nie zwiódł”. Niewzruszoność skały, na 

której mamy budować chrześcijańską egzystencję, nie stoi w sprzeczności z drogą, do której 

pokonywania jesteśmy wciąż wzywani, w celu coraz głębszego wejścia w tajemnicę. Sadzenie 

i wzrost są zresztą przyczyną i skutkiem i tylko w ten sposób możliwe jest budowanie 

wspólnoty z coraz to nowymi uczniami. Podobnie, owa niewzruszoność jest umacniana 

nauczaniem, które jest dane chrześcijanom, aby nie dawali się ponosić najróżniejszym wizjom 

życia. Przypominanie o zachowaniu uwagi, baczności, aby nikt nie znalazł się w pułapce, jest 

prawdziwą troską dla apostoła nie tylko po to, aby jego posługa nie poszła na marne, ale przede 

wszystkim po to, by chrześcijanie nie wpadli po raz kolejny w poczucie braku sensu życia. 

Dziękczynienie, wreszcie, pozwala nam dostrzec, w jakim stopniu modlitwa jest dla wspólnoty 

chrześcijańskiej miejscem o głębokim i nie dającym się niczym zastąpić znaczeniu. Nie chodzi 

jedynie o oddawanie dziękczynienia Panu w hymnach i śpiewach właściwych modlitwie, ale 

o sprawowanie momentu liturgicznego z całym bogactwem, należnym w zamian za otrzymany 

dar wiary. Jednym słowem, apostoł po raz kolejny stawia wierzących w obliczu pełni życia 

w wierze, która znajduje swój wyraz w jej wyznawaniu, w modlitwie i w świadectwie. 

Oczywiście, nie możemy nie dostrzegać, że i dzisiaj mamy do czynienia z wieloma 

„doktrynalnymi zawieruchami”, które wprowadziły, i nadal wprowadzają zamęt. Wielkim 

problemem jest zeświecczenie, które zmieniło nasze społeczeństwo, naszą kulturę, a co za tym 

idzie, nasz sposób myślenia i nasze postępowanie. Istnieją pewne stwierdzenia, o których warto 

nie zapominać, by móc bezpośrednio odczytać sens kontekstu kulturowego, w którym się 

znajdujemy. Dwa stwierdzenia mogą tu pomóc. Pierwsze, autorstwa filozofa Martina 

Heideggera: „Czas nocy świata jest marnym czasem, gdyż marnieje coraz bardziej. Zmarniał aż 

tak, że nie potrafi już rozpoznać, iż brak Boga jest właśnie brakiem”. Drugie, to prowokujące 

zdanie autorstwa jednego z najbardziej płodnych myślicieli dziewiętnastego wieku, 
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Dostojewskiego: „Sedno problemu jest następujące: czy człowiek kulturalny, Europejczyk 

naszych czasów, może jeszcze wierzyć w bóstwo Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Gdyż 

w gruncie rzeczy cała wiara na tym polega”. 

Papież Benedykt XVI, w trakcie swojej zeszłorocznej wizyty w Niemczech, dał nam 

pewne wskazówki, jak odpowiedzieć na te pytania: „Nieobecność Boga w naszym 

społeczeństwie staje się coraz bardziej uciążliwa, historia Jego objawienia, o którym mówi nam 

Pismo, zdaje się być umieszczona w coraz bardziej oddalającej się przeszłości. Czy należy może 

poddać się presji sekularyzacji, stać się nowoczesnymi przez rozwadnianie wiary? Oczywiście, 

wiara winna być na nowo przemyślana i przede wszystkim przeżywana dzisiaj po nowemu, aby 

stała się teraźniejszością. Nie pomoże jednak rozcieńczenie wiary, lecz jedynie przeżywanie jej 

całkowicie w naszym dniu dzisiejszym… Nie wybawi nas taktyka, nie uratuje ona 

chrześcijaństwa, lecz wiara przemyślana i przeżywana na nowo, dzięki której Chrystus, a wraz 

z Nim żyjący Bóg, wejdzie w ten nasz świat.” (23 września 2011). I, na koniec, zadaje pytanie: 

„Na nowo pojawia się w centrum debat pytanie: czym jest reforma Kościoła? Jak się odbywa? 

Jakie są jej drogi i cele? Nie tylko ludzie wierzący, ale także osoby spoza ich kręgu 

z niepokojem obserwują, jak osoby regularnie uczęszczające do kościoła stają się coraz starsze 

a ich liczba nieustannie się zmniejsza, zastój w powołaniach do kapłaństwa, narastanie 

sceptycyzmu i niedowierzania. Co więc powinniśmy robić? Jest na ten temat wiele 

niekończących się dyskusji, co zrobić, żeby odwrócić tę tendencję. Oczywiście, trzeba zrobić 

wiele rzeczy. Ale samo ich robienie nie rozwiązuje problemu. Rdzeniem kryzysu Kościoła 

w Europie jest kryzys wiary. Jeżeli nie znajdziemy nań odpowiedzi, jeżeli wiara nie nabierze na 

nowo żywotności, stając się głębokim przekonaniem i rzeczywistą siłą dzięki spotkaniu 

z Jezusem Chrystusem, wszelkie inne reformy pozostaną nieskuteczne. (Życzenia na Boże 

Narodzenie dla Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2011). 

Nowi Ewangelizatorzy 

 Nie można realizować nowej ewangelizacji bez nowych ewangelizatorów. W liście 

Świętego Pawła do Rzymian jest napisane: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, 

będzie zbawiony. Jakże mają jednak wzywać Tego, w którego wcześniej nie uwierzyli? Jakże 

mieliby uwierzyć, gdyby o Nim nie usłyszeli? A jakże mieliby usłyszeć, gdyby nikt im Go nie 

głosił? I jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne 

stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Rz 10, 13-15). Jak widać, myśl apostoła stawia na 

pierwszym miejscu relację pomiędzy wzywaniem Pana, wiarą w Niego, a byciem posłanym, by 

Go głosić tak, aby wszyscy mogli uwierzyć. Fundamentem tej misji jest powołanie, od momentu 

wezwania imienia Pana aż po misję, ponieważ uznaje Jezusa jako Pana wszystkiego 

i wszystkich. Bycie ewangelizatorem zatem to powołanie do tego, aby wszyscy mogli usłyszeć 

Ewangelię Jezusa, uwierzyć w Niego i wzywać Jego imienia. Powołanie to rodzi się w dniu 

chrztu i wzywa każdego wierzącego w Chrystusa do tego, aby stał się wiarygodnym nosicielem 

dobrej nowiny zawartej w Jego nauczaniu. Posłanie jest zatem nierozerwalnie związane 

z powołaniem chrzcielnym, powołanie to oznacza dla każdego chrześcijanina konieczność 
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wzięcia na siebie osobistej odpowiedzialności, bez możliwości oddania jej komu innemu. Nie 

można powierzyć komu innemu głoszenia ewangelii, wręcz przeciwnie, wymaga ono od 

każdego wierzącego świadomości, że jest on nosicielem Chrystusa gdziekolwiek by się nie udał. 

Świadectwo tego przekonania możemy odnaleźć także w najstarszych tekstach, biskup 

Jerozolimy, Święty Cyryl, tak mówił w swoich katechezach: „ Przyjąwszy Ciało i Krew Pańską, 

stajemy się nosicielami Chrystusa”. Chrześcijanin jest zatem ze swej natury cristoforo, 

niosącym Chrystusa, i tylko w ten sposób może zrozumieć głęboko znaczące słowa Pana: 

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, 

a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię 

lekkie.” (Mt 11, 29-30). Jarzmo, o którym mówi Jezus, nie jest niczym innym, jak tylko 

zaproszeniem do stania się Jego uczniami i do tego, aby dzielić Jego życie, a w konsekwencji, 

mieć udział w Jego misji zbawienia. 

Pierwszym ewangelizatorem jest z pewnością biskup. Jemu, jako następcy Apostołów, 

powierzone zostało zadanie, aby być dla świata żywym obrazem pełnego siły i odwagi 

przesłania. Nie może on zachowywać milczenia, jego doświadczenie Zmartwychwstałego 

zobowiązuje go do dawania świadectwa. Zdanie Piotra, wypowiedziane w następstwie Paschy: 

„My nie możemy nie mówić” (Dz 4, 20) pomimo zakazu nałożonego przez przełożonych ludu 

oraz groźby użycia siły, powinno pozostać w naszym życiu jako pasterski imperatyw, od 

którego nie można się uchylać. W misji ewangelizowania, właściwej dla biskupa, mają mieć 

wkład i udział duchowni, którzy wraz z nim tworzą unum presbyterium, czyli jedno ciało 

kapłańskie postawione w służbie ludu Bożego, aby głosić i utrzymywać ciągle żywe Jego 

słowo. Duchowni są wezwani do stawiania czoła wyzwaniom obecnym w życiu kapłańskim. 

Wyzwania, które trzeba zrozumieć jako pierwsze, pojawiają się bezpośrednio w naszym byciu 

kapłanami. W miarę tego, w jakim stopniu będziemy w stanie przyjąć te wyzwania i uczynić je 

swoimi, będziemy również zdolni widzieć jako realne wyzwania, które stawia przed nami świat. 

Pierwszym wyzwaniem jest zatem uświadomienie sobie, co oznacza bycie kapłanami 

w dzisiejszym świecie, aby w pełni zrozumieć nasze powołanie. Kapłaństwo nie jest ani 

zdobyczą człowieka, ani jego prawem, jak wielu uważa dzisiaj, ale darem, udzielonym przez 

Boga tym, których zdecydował się wezwać do tego, aby stali przy Nim, w służbie Jego 

Kościoła. Jeśli zapomnimy o tym wymiarze powołaniowym, wszystko okaże się 

nieporozumieniem, a z kapłana uczynimy urzędnika, a nie człowieka sprawującego posługę pod 

znakiem pełnej bezinteresowności. Przyjęcie tego stwierdzenia pozwala na umiejscowienie 

kapłana, w pierwszym rzędzie, w relacji do rzeczywistości, która jest powodem jego istnienia: 

jest nią Eucharystia. Prawdziwe wyzwanie polega na zrozumieniu samego siebie w odniesieniu 

do tajemnicy, którą sprawujemy i która czyni z każdego kapłana sługę Chrystusa. Eucharystia 

pozostaje niewyczerpanym darem, udzielonym Kościołowi i osobiście każdemu kapłanowi; 

dlatego właśnie zasługuje na szacunek i oddanie, nie roszcząc sobie wszakże prawa do 

zarządzania tą tajemnicą, której jesteśmy sługami, jakbyśmy byli jej właścicielami. Cała posługa 

kapłańska powinna się charakteryzować stawianiem na pierwszym miejscu nie własnej osoby, 

z właściwymi jej opiniami, ale Jezusa Chrystusa. 
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Szczególna zupełnie rola przypada ludziom świeckim, to znaczy, wszystkim 

ochrzczonym, którzy żyją doświadczeniem wiary w parafiach, stowarzyszeniach, ruchach i w tej 

całej niewiarygodnej „galaktyce” danej nam przez Ducha, który bezustannie działa dla misji 

Kościoła Chrystusowego i nie daje się niczym ograniczyć. Dokument Christifideles laici (1988) 

zawiera prawdziwe bogactwo teologii i duchowości pozwalające zrozumieć niezastąpioną rolę, 

jaka przypada świeckim mężczyznom i kobietom w tym szczególnym momencie historycznym. 

Soborowa konstytucja dotycząca Kościoła, Lumen Gentium, zawiera całkowicie oryginalny 

i determinujący klucz, pozwalający zrozumieć wkład ludzi świeckich w nową ewangelizację. 

Czytamy: „Ludzie świeccy zaś szczególnie powołani są do tego, aby czynić obecnym 

i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich 

pomocy stać się on może solą ziemi.” (LG 33) I właśnie to zdanie wtrącone, „jedynie przy ich 

pomocy”, powinno w sposób szczególny sprowokować nas do zastanowienia się nad 

szczególnym udziałem, do którego powołani są świeccy. Istnieją środowiska i konteksty, do 

których mogą dotrzeć jedynie świeccy mężczyźni i kobiety, którzy poprzez swoje życie 

zawodowe są w stanie dawać świadectwo wiary. Ich obecność w tych środowiskach jest 

niezastąpiona i tylko oni są zdolni nieść tę pierwszą formę człowieczeństwa, która często jest 

niezbędnym preludium do mówienia o Jezusie Chrystusie. Należy dać ludziom świeckim 

wszelkie wsparcie duszpasterskie, poprzez odnowę chrześcijańskiej wspólnoty, na którą nie 

składają się w pierwszym rzędzie reformy strukturalne, ale która osadza się na nowych relacjach 

szacunku, zaufania oraz wzajemnego przyjmowania różnorodnych darów. Oczywistym jest, że 

ich działanie w świecie będzie tym bardziej skuteczne, im bardziej będą nieśli ze sobą 

wspólnotę, z której się wywodzą, która będzie ich wciąż zachęcała do sprawowania misji, 

będzie ich wspierała w trudnościach i pozostanie miejscem odniesienia, gdzie będą mogli 

opowiadać o wspaniałych rzeczach, których Pan dokonuje za pomocą ich działalności 

apostolskiej. 

Droga nowej ewangelizacji 

Umożliwić chrześcijanom odnalezienie własnej tożsamości oraz sensu przynależności do 

Kościoła. Możemy to urzeczywistnić na tyle, na ile zrozumiemy konieczność włączenia się 

w drogę, którą kroczy Kościół i w jego liczącą dwa tysiące lat działalność duszpasterską. 

Pierwszym elementem jest formacja. Dotyczy ona wszystkich, bez wyjątku. Formacja pozwala 

na ogarnięcie całego dziedzictwa wiary i kultury, które jest nam powierzone, i które mamy za 

zadanie przekazywać następnym pokoleniom. To wymaga od nas zdolności wejścia w daną 

kulturę, poznania jej, zrozumienia, ale także przemieniania jej w świetle Ewangelii. Nie 

możemy pozostawać bierni w obliczu rozwoju kultury we wszystkich jej przejawach. Obecność 

chrześcijanina ma być „siewem” i „zaczynem”, co pociąga za sobą aktywną obecność 

w różnych środowiskach kultury bez obawy przed silnymi zakusami tendencji objawiającej się 

jako „kontrola języka”, która staje się przeszkodą dla naszych działań. Formacja dotyczy 

szerokiego pola katechezy i dotyka również kwestii przygotowania przyszłych prezbiterów oraz 

misji głoszenia przez kapłanów. 
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Bardzo szczególny związek istnieje pomiędzy nową ewangelizacją i liturgią, która jest 

podstawowym działaniem, poprzez które Kościół wyraża swoje życie. Już od swego zarania, 

życie Kościoła charakteryzowało się sprawowaniem liturgii. To, o czym wspólnota nauczała, 

ogłaszając ewangelię zbawienia, czyniła następnie obecnym i żywym w modlitwie liturgicznej. 

Zbawienie nie było zatem już tylko przesłaniem przekazywanym przez gorliwych ludzi, ale 

również działaniem, będącym dziełem Ducha, aby sam Chrystus uobecnił się pośród wspólnoty 

wierzących. Rozdzielenie tych dwóch momentów równałoby się niezrozumieniu Kościoła. Żyje 

on bowiem dzięki sprawowaniu liturgii, będącej źródłem energii życiowej dla Nowiny, która, 

przepowiedziana, powraca znowu do liturgii jako skutecznego jej dopełnienia. Lex credendi 

i lex orandi tworzą jedną całość, w której trudno nawet dostrzec, gdzie jedno się kończy, 

a drugie zaczyna. Nowa ewangelizacja będzie zatem musiała umieć uczynić z liturgii swoją 

przestrzeń życiową, aby wypełniająca się głoszona Nowina osiągnęła swoje pełne znaczenie. 

Wystarczy wspomnieć nie tylko o możliwościach duszpasterskich, ale również o wartości 

znaczeniowej, którą niosą niektóre obrzędy. Począwszy od chrztu a skończywszy na pogrzebie, 

wszyscy zdają sobie sprawę jak wielki tkwi w nich potencjał do przekazu orędzia, które 

w przeciwnym razie nie zostałoby usłyszane. Jak wielu „obojętnych” religii uczestniczy w tych 

obrzędach i jak wiele osób, często poszukujących jakiejś autentycznej duchowości, na nie 

przychodzi! Słowo kapłana wygłaszane w tych okolicznościach, powinno być zdolne do 

sprowokowania pytania o sens życia, zaczynając właśnie od samego sprawowania sakramentu 

i znaków, które są jego wyrazem. Ryt, który sprawujemy, nie jest bowiem czymś obcym 

codziennemu życiu, ale jest zwrócony właśnie w stronę pytania o sens, które każdy sobie zadaje. 

W sprawowaniu eucharystii, przepowiadanie i znaki są pełne treści, które wykraczają poza 

kapłana i jego osobę. Tutaj, w istocie, więź z działaniem Ducha pozwala doświadczyć tego, że 

serca doznają przemiany i pod wpływem jego łaski są tak kształtowane, aby stały się otwarte na 

przyjęcie momentu zbawienia. Ta więź pomiędzy nową ewangelizacja a liturgią, oraz pomiędzy 

liturgią a działaniem Ducha Świętego, pozwala sprowokować każdego wierzącego do 

zastanowienia się nad spoczywającą na nas odpowiedzialnością i nad świadectwem, które mamy 

dawać naszym stylem życia. My, kapłani, powinniśmy w sposób szczególny zastanowić się nad 

kwestią o ogromnym znaczeniu, jaką jest homilia. Jej wartość w odniesieniu do przesłania, 

rozumienia sprawowanego misterium i życia codziennego jest tak ewidentna, że nie pozostawia 

żadnego alibi. Zaniedbywanie przygotowania homilii, czy gorzej, jej improwizowanie, jest  

uchybieniem  w pierwszym rzędzie Słowu Bożemu, a w konsekwencji, niegodziwością wobec  

wiernych. Czas spędzony na przygotowaniu homilii nie jest czasem straconym, ale jest 

warunkiem sprawowania posługi w sposób wierny, koherentny i skuteczny. Także w ten sposób 

sprawujemy prawdziwą służbę formowania świeckich, wzbudzając w słuchających pragnienie 

coraz głębszego poznania Słowa Bożego i treści naszej wiary. 

Osobliwe miejsce w Nowej Ewangelizacji wreszcie, zajmuje z całą pewnością sfera 

miłości dobroczynnej, caritas. Wejście w tę perspektywę jest równoznaczne ze 

skoncentrowaniem się na wielu konkretnych znakach, które Kościół bezustannie stawia przed 

światem. Posłuszni działaniu Ducha Świętego, mężczyźni i kobiety w ciągu tych dwóch tysięcy 

lat wyznaczyli wiele miejsc, chcąc uczynić słowo Pana widzialnym i aktualnym: „Bo ubogich 
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zawsze macie u siebie” (J 12, 8). Forma czasu teraźniejszego „macie” jasno ukazuje, że historia 

Kościoła powinna w każdym momencie przykładać szczególną wagę do dawania świadectwa 

miłości. Wchodzi tu w grę zaiste jego wiarygodność w tym, co stanowi samo serce tego, co 

Kościół głosi: miłość. Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus caritas est jasno 

pokazał pierwotne znaczenie miłości chrześcijańskiej, jej korzenie, jej rozwój, właściwe jej 

cechy oraz niebezpieczeństwa, od których należy trzymać się z daleka. W każdym razie, 

miłością się żyje. We wzajemności, która istnieje między wiarą i miłością można dostrzec 

autentyczną relację, która wiąże z Panem. W wierze pojmuje się bowiem, w jaki sposób kocha 

Bóg; w miłości wyraźnie widać, w jaki sposób chrześcijanie pozostają wierni Jego słowu. 

W czasach takich jak nasze, w których człowiek często pozostaje zamknięty sam w sobie, bez 

możliwości wchodzenia w jakiekolwiek relacje, a powierzanie działania innym wydaje się brać 

górę nad bezpośrednią formą uczestnictwa, przywołanie do podjęcia odpowiedzialności 

zobowiązuje do postawy świadectwa, przejęcia na swoje barki brata, który bardzo potrzebuje 

pomocy. Ale to jest, w gruncie rzeczy, nasza historia. Uparliśmy się, by w słowie Pana stawiać 

na pierwszym miejscu wszystko to, co świat odrzucił, uważając to za bezużyteczne i mało 

wydajne. Osoba cierpiąca na chroniczną chorobę, umierający, człowiek wyrzucony poza 

margines, osoba niepełnosprawna i wszystko to, co w oczach świata wyraża brak przyszłości 

i nadziei, to wszystko jest polem, na którym angażują się chrześcijanie. Mamy przykłady, które 

przypominają nam z mocą o świętości mężczyzn i kobiet, którzy z tego programu uczynili 

konkretne głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa, i dzięki temu, zapoczątkowali autentyczną 

kulturową rewolucję. W obliczu tej świętości upada każde możliwe alibi, utopia ustępuje 

miejsca wiarygodności, a pasja dla prawdy i wolność znajdują syntezę w miłości ofiarowanej 

bez oczekiwania jakiejkolwiek rekompensaty. W tej perspektywie konkretyzuje się także znak 

wolontariatu, jako prawdziwego chrześcijańskiego głosu na temat tych, którzy są zdolni do 

relatywizowania każdego absolutu, który nie będzie brał poważnie pod uwagę godności osoby 

ludzkiej. W epoce, w której wszystko wydaje się możliwe tylko i dlatego, bo można to kupić, 

powinniśmy pomnażać znaki, które jasno pokazują, że miłość i solidarność nie mają innej ceny, 

jak tylko osobiste zaangażowanie i ofiara. To świadectwo potwierdza, że życie osobiste znajduje 

swoją pełną realizację kiedy wpisuje się w perspektywę bezinteresowności. 

Na zakończenie 

Musimy uniknąć sytuacji, w której nowa ewangelizacja stanie się zwykłą formułą, gdzie 

wszystko (i przeciwieństwo wszystkiego) znajdzie dla siebie miejsce. Tak się stać nie może. 

Określenie to musi być zrozumiane i wyjaśniane w swojej spójnej całości, ponieważ znajduje 

się u podstaw samego działania Kościoła. Pomimo wszystkich niepewności i niejasności, które 

w sobie niesie, jawi się ono jako najbardziej odpowiedni sposób określenia tego, co Kościół 

widzi jako potrzebę w tym szczególnie trudnym momencie swoich dziejów, przede wszystkim 

w świecie zachodnim. Nowa ewangelizacja nie jest jednak czymś alternatywnym czy 

równoległym do tego, co Kościół zawsze robił w ciągu dwudziestu wieków swojej historii. 

Nowa ewangelizacja oznacza zatem inny sposób realizowania tego samego, identycznego 

i niezmiennego przykazania Jezusa dla Kościoła, aby ten niósł do wszystkich Jego Ewangelię. 
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To głoszenie osoby Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który poprzez misterium swojej śmierci 

i zmartwychwstania odkupił świat, otwierając tym wszystkim, którzy w Niego uwierzą, bramę 

do życia wiecznego. Jest to czas nowej i dojrzałej obrony, apologii naszej wiary, aby dać 

nadzieję dzisiejszemu światu. Jesteśmy wezwani do potwierdzania z przekonaniem 

konieczności „uzasadnienia” wiary (1P 3, 15), wiedząc, że trzeba to czynić z „łagodnością, 

bojaźnią Bożą i czystym sumieniem” (1P 3, 16). Odwołanie się do tych trzech określeń ma 

swoją wartość programową. Realizowane przez wierzących ukazywanie i głoszenie nadziei, 

która w nas jest, nie może uciekać się do arogancji ani dumy, czy w pewnym sensie poczucia 

wyższości nad innymi. 

Nie zapominamy również o tym, że współczesny nam człowiek jest silnie naznaczony 

zazdrością o swoją niezależność i odpowiedzialność za swoje życie osobiste. Stał się on 

wyczulony na wszelkie przejawy władzy i żyje złudzeniem, że prawdą jest jedynie to, co jest 

wytworem nauki. Zmienia szybko swój sposób myślenia i życia, stając się coraz bardziej 

przedmiotem żądnym uczestniczenia w każdej grze, nawet jeśli ta go przerasta, przede 

wszystkim wtedy, gdy porywa go ona w objęcia nieskrywanego już nawet narcyzmu, który 

zwodzi go na temat istoty życia. Znajdujemy się w centrum eksplozji domagania się wolności 

osobistych, które dotykają sfery życia seksualnego, relacji międzyludzkich i rodzinnych, 

sposobów spędzania wolnego czasu, jak również wykorzystania czasu pracy. Również sfera 

nauczania oraz sfera środków przekazu zostały w ten proces fatalnie uwikłane, zmieniając życie 

w całym swoim wymiarze. Jednym słowem, wytworzyła się zupełnie nowa sytuacja, w której 

chce się zastąpić dawne wartości, przede wszystkim te formułowane przez chrześcijaństwo. To 

właśnie dlatego Bóg stał się bezużyteczną hipotezą oraz konkurentem, którego należy unikać, 

czy nawet wyeliminować. Konsekwencją tej sytuacji jest jednak to, że człowiek stracił swoje 

miejsce i zapomniał o tym, co najważniejsze. Wielkie wyzwanie, przed którym staje przyszłość, 

polega właśnie na tym: kto chce wolności życia w taki sposób, jakby Boga nie było, może tak 

żyć, musi jednak wiedzieć, co go czeka. Musi mieć świadomość, że ten wybór nie jest 

zapowiedzią wolności, ani niezależności. Odebranie głosu Bożemu pragnieniu, które jest 

zakorzenione w głębi duszy, nie pozwoli na uzyskanie niezależności. Nie rozwiąże się sekretu 

własnej egzystencji odrzucając tajemnicę, ale wybierając zanurzenie się w nią. To jest droga, 

którą mamy iść. Jak można zauważyć, obecny kryzys ma przede wszystkim charakter kulturowy 

i antropologiczny. Człowiek znajduje się w kryzysie. To nie drogą marginalizacji 

chrześcijaństwa uzyskamy lepsze społeczeństwo. To się nie stanie. Takie odczytywanie 

rzeczywistości jest nie tylko krótkowzroczne, ale błędne w samych założeniach. Oczywiście, 

nasza historia usiana jest momentami światła i cienia, ale przesłanie, które niesiemy jest 

przesłaniem autentycznej wolności dla człowieka i konsekwentnego postępu dla narodów. 

Konieczne jest zatem wyjście z pewnej formy neutralności, w jaką zamknęło się wiele krajów 

po to, by nie zajmować pozycji na korzyść własnej historii. Jeśli Zachód będzie się wstydził 

tego, czym był, korzeni, na których jest osadzony oraz chrześcijańskiej tożsamości, która wciąż 

go kształtuje, nie będzie miał przyszłości. Wynikiem tego może być jedynie nieodwracalny 

schyłek. My, katolicy, nie będziemy się uchylać od przyjęcia na siebie odpowiedzialności i nie 

zaakceptujemy odsunięcia na margines. Nasze dzieło nowej ewangelizacji zawiera i ten 
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rozdział. Jesteśmy przekonani, że nasza obecność ma zasadnicze znaczenie. Nikt nie może nas 

zastąpić. Pozbawione znaczącej obecności katolików, nasze kraje byłyby uboższe i mniej 

atrakcyjne. Nie chcemy, aby do tego doszło. Nadzieja, którą niesiemy, ma w sobie coś 

nadzwyczajnie wielkiego, ponieważ pozwala patrzeć na teraźniejszość, pomimo wszystkich jej 

trudności, spojrzeniem pogodnym i pełnym nadziei. To nadzieja, która nie zawodzi, ponieważ 

jest silna obietnicą życia: Boga, który kocha i który przebacza. 

Na kilka dni przed wyborem na Papieża, Benedykt XVI wygłosił w Subiaco wykład na 

temat kondycji Europy. W swojej bardzo jasnej analizie obecnej sytuacji, wypowiedział między 

innymi te przenikliwe słowa, które stanowią program dla nowych ewangelizatorów: „W tej 

historycznej chwili przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy za pomocą oświeconej 

i przeżywanej wiary uczyniliby Boga wiarygodnym w tym świecie… Potrzebujemy ludzi, 

którzy mieliby spojrzenie skierowane ku Bogu, ucząc się od Niego prawdziwego 

człowieczeństwa. Potrzebujemy ludzi, których umysł byłby oświecony światłem Bożym 

i którym Bóg otwierałby serce tak, aby ich intelekt mógł przemówić do intelektu innych, a ich 

serce mogło otworzyć serca innych. Tylko poprzez ludzi, którzy zostali dotknięci przez Boga, 

Bóg może na nowo przyjść do ludzi”. Nowa ewangelizacja zaczyna się zatem od tego punktu: 

od wiarygodności naszego życia jako ludzi wierzących i od przekonania, że łaska działa 

i przemienia aż po nawrócenie serca. To droga, w którą wciąż wyruszają chrześcijanie po dwóch 

tysiącach lat  historii. 

 

Paweł VI w adhortacjii Evangelii nuntiandii użył nowych i mocnych słów na temat związku 

pomiędzy ewangelizacją a Duchem Świętym: "Można więc powiedzieć, że Duch Święty jest 

głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii, ponieważ On pobudza do przepowiadania 

i przygotowuje serce człowieka do przyjęcia i rozumienia słowa zbawienia. Również słusznie 

można twierdzić, że On jest celem i kresem wszelkiej ewangelizacji. On sam bowiem dokonuje 

nowego stworzenia, mianowicie tworzy nową ludzkość, do której ewangelizacja winna 

zmierzać"! 

W tekście tym zawierają się trzy stwierdzenia: po pierwsze, Duch Święty działa na 

ewangelizatora popychając go do ewangelizacji i dając moc jego słowu; po drugie, Duch Święty 

działa na adresata ewangelizacji, sprawiając że przyjmuje on orędzie; po trzecie, Duch Święty 

jest kresem ewangelizacji, w tym sensie, iż to On sam jest zbawieniem i nowym życiem 

głoszonym w Ewangelii. 

Chciałbym w pierwszej części tego rozważania zilustrować każdą z tych tez, a następnie 

zwrócić uwagę w drugiej części na aspekt praktyczny problemu, czyli co zrobić, aby to 
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wszystko nie pozostało jedynie piękną syntezą teologiczną, ale stało się rzeczywistością 

w głoszeniu Kościoła. W tym samym kontekście Paweł VI przedstawił życzenie, "aby 

duszpasterze, teolodzy i wierni dogłębniej badali naturę i sposób działania boskiego 

Pocieszyciela we współczesnej ewangelizacji". To właśnie pragniemy uczynić poprzez naszą 

refleksję. 

Duch Święty daje moc Słowu i temu, kto je głosi 

Pierwszy punkt zatem: Duch działa na głoszącego i na Słowo, które głosi. Aby to zrozumieć 

musimy przywołać niektóre stwierdzenia biblijne na temat związku między Duchem i Słowem. 

Duch Święty i Słowo, ruach i dabar, to dla Biblii dwie wielkie siły, które wspólnie stwarzają 

i poruszają świat: 

"Przez Słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego" 

(Ps 33,6). "Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci 

bezbożnego" (Iz 11,4). Prorocy postrzegani są raz jako ludzie Słowa, a innym razem jako ludzie 

Ducha. Raz to Słowo "przychodzi" do nich i ustanawia ich prorokami, a innym razem to "Duch 

Pański" (Iz 61,1) spełnia to zadanie. 

"Duch mój, który jest nad tobą, i słowa moje, które włożyłem ci w usta, nie zejdą z twych 

własnych ust" (Iz 59,21). Duch Święty jest tym, który daje słowo i który jest ofiarowany 

w słowie. Istnieje doskonała wzajemność pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. Popatrzmy, 

co się dzieje w objawieniu. Na początku, Duch Święty ofiaruje nam słowo (w istocie "kierowani 

Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie" [2 P 1,21]), ale później to samo słowo, Pismo 

Święte, czytane z wiarą daje Ducha Świętego. Słowo natchnione przez Ducha Świętego staje się 

tym, które tchnie Ducha. 

W odkupieniu na nowo pojawia się ten obieg: w chwili wcielenia Duch Święty daje nam żywe 

słowo Boga, którym jest Jezus, "poczęty z Ducha Świętego", w tajemnicy paschalnej to Słowo, 

stawszy się ciałem, z krzyża tchnie Ducha Świętego na Kościół. 

Spróbujmy zilustrować tę prawdę dogmatyczną z punktu widzenia fenomenologicznego 

i z punktu widzenia doświadczenia. Jeśli ja chcę rozpowszechnić pewną wiadomość, pierwszy 

mój problem to: przy pomocy jakiego środka ją rozpowszechnić? Drukiem? Przez radio? Przez 

telewizję? Środek jest tak ważny, że współczesna nauka dotycząca środków społecznego 

przekazu wymyśliła slogan: "Środek jest orędziem" (The medium ist the message) (H. M. 

Luhan). 

A zatem jaki jest podstawowy i naturalny środek, przy pomocy którego przekazuje się słowo? 

Jest to oddech, podmuch, głos. Można powiedzieć, że bierze on słowo, które powstało w zaciszu 

mojego umysłu i przynosi go do was. Wszystkie inne środki wzmacniają i rozszerzają zakres 

tego pierwszego środka, jakim jest oddech lub głos. Również pismo następuje później i zakłada 

żywy głos, ponieważ litery alfabetu są znakami wyrażającymi dźwięki. Słowo Boże także 

podlega temu prawu. Przekazywane jest przy pomocy oddechu, podmuchu, a ten oddech nie jest 

niczym innym, jak Duchem Świętym lub ruach Boga! Czy mój oddech może ożywić wasze 

słowa lub wasz oddech ożywić moje słowa? Nie, moje słowo nie może być wypowiedziane 
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inaczej, jak tylko przez mój oddech, a wasze słowo przez wasz oddech. Tak samo, w sposób 

analogiczny oczywiście, słowo Boga nie może być ożywiane niczym innym jak tylko oddechem 

Boga, którym jest Duch Święty. 

To podstawowe prawo jest tym, które działa konkretnie w historii zbawienia. Jezus zaczął głosić 

"w mocy Ducha" (Łk 4,14nn). To samo czynią apostołowie po zmartwychwstaniu. Całe 

opowiadanie o zesłaniu Ducha Świętego służy ukazaniu tej prawdy. Zstępuje Duch Święty i oto 

Piotr i inni apostołowie zaczynają głośno mówić o Chrystusie ukrzyżowanym 

i zmartwychwstałym, a ich słowo ma taką moc, że trzy tysiące osób czuje, jak przenika ich 

serce. Duch Święty, który zstąpił na apostołów, przemienia się w nich w impuls ewangelizacji, 

któremu nie mogą się oprzeć. "Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że 

tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (Dz 2,26). Jest to 

kerygmat w czystej i rozpalonej postaci. 

Święty Paweł dochodzi do stwierdzenia, że bez Ducha Świętego niemożliwe jest głoszenie, iż 

Jezus jest Panem, co jest najbardziej podstawową rzeczą i samym początkiem każdego 

chrześcijańskiego orędzia. Święty Piotr określa apostołów jako "tych, którzy wam głosili 

Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego" (1 P 1,12). Słowem "ewangelia" wskazuje 

na treść, a wyrażeniem "mocą Ducha Świętego" na środek lub metodę głoszenia. 

Nikt jednak nie wyrazi intymnego związku, jaki istnieje pomiędzy ewangelizacją i Duchem 

Świętym, lepiej niż czyni to sam Jezus w wieczór Paschy. Ukazując się apostołom 

w wieczerniku, powiedział: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 21-23). 

Błędem jest odnoszenie - jak to zazwyczaj się czyni - obietnicy Ducha Świętego zawartej w tym 

tekście jedynie do tego, co po tym następuje - do przebaczenia grzechów - bez zwrócenia uwagi 

również na to, co ją poprzedza: posłanie na misje. W udzielaniu zatem apostołom mandatu do 

pójścia na cały świat i głoszenia Ewangelii Jezus daje im również środek do jego wypełnienia: 

Ducha Świętego, i daje Go, co jest znaczące, poprzez tchnienie. 

Ale zobaczmy, jak konkretnie działa Duch Święty w ewangelizacji, co przynosi i w jaki sposób 

ujawnia się Jego działanie. Podczas gdy głoszący przemawia, w pewnym momencie - nie przez 

niego wybranym - odczuwa interferencję, tak jakby fala o innej częstotliwości włączała się w 

jego głos. Głoszący zdaje sobie z tego sprawę dzięki wzruszeniu, jakie go ogarnia, dzięki 

niezwykłej sile i pewności, które jasno rozpoznaje jako nie pochodzące od niego. Słowo staje 

się bardziej zdecydowane, wyraziste. Doświadcza on odbicia tego "autorytetu", który odczuwali 

wszyscy, słuchając Jezusa. 

Jeśli na przykład mówi o grzechu, czuje w sobie gorliwość dla Boga, gniew taki, jakby Bóg 

osobiście wyznaczył go na swojego adwokata przed światem. Wydaje mu się, że z tą siłą 

mógłby przeciwstawić się całemu światu i naprawdę sprawić, że "winni wariują, a niewinni 

drżą". Jeśli mówi o miłości Boga lub o męce Chrystusa, jego głos przekazuje coś z samego 

pathosu Boga. 
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Apostoł Paweł bardzo dobrze opisuje ten fakt: "Mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic 

z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby 

wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej" (1 Kor 2,4-5). 

"Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc 

i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania" (1 Tes 1, 5). 

Apostoł mówi o wspólnym doświadczeniu jego i słuchaczy. W istocie, kiedy jest Duch Święty, 

który kładzie na usta słowo, efekty, nawet o charakterze ściśle duchowym, są doskonale 

wyczuwalne. Dosięga się słuchacza w samym środku jego istoty, tam gdzie nie dochodzi żaden 

inny głos. Czuje się on "dotknięty" i nierzadko przechodzi go drżenie na całym ciele. 

W tym momencie człowiek i jego głos znikają, aby zrobić miejsce innemu głosowi. 

Doświadczamy prawdy zawartej w przysłowiu: "Prawdziwy prorok milczy, kiedy mówi". 

Milczy, ponieważ w tym momencie to nie on mówi, ale ktoś inny. W jego wnętrzu powstała 

tajemnicza cisza, tak jak wtedy, gdy usuwamy się z szacunkiem na bok, aby przepuścić króla. 

Słowo, które głosi, pociąga jego samego i jeśli ludzkie stwierdzenia próbują go powstrzymać 

przed wyrażeniem pewnej myśli, czuje w kościach "ogień, którego nie może stłumić" (por. Jr 

20,9) i wymawia tę myśl tonem wyższym niż cała reszta. Stajemy zmieszani i przestraszeni 

wobec Boga, który mówi do swojego głosiciela, biednego, grzesznego stworzenia: "Będziesz 

jakby moimi ustami" (Jr 15,19). 

To wszystko nie dokonuje się z taką samą intensywnością w czasie całego przemówienia lub 

kazania. Są różne momenty, Bogu wystarczy jedno zdanie, jedno słowo. Głoszący i słuchacze 

mają wrażenie jakby płomienie ognia w pewnym momencie mieszały się ze słowami 

kaznodziei, rozpalając je. Ogień jest obrazem, który w sposób najmniej niedoskonały wyraża 

naturę tego działania Ducha Świętego. Dlatego przy zesłaniu Ducha Świętego pojawił się On w 

formie "języków ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden". O Eliaszu 

czytamy, że był "jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1), a u Jeremiasza sam 

Bóg mówi: "Czy moje słowo nie jest jak ogień - wyrocznia Pana - czy nie jest jak młot kruszący 

skałę?" ar 23,29). 

To wszystko pozwala nam zrozumieć jedną rzecz: potrzebujemy bardzo, aby ogień Ducha 

Świętego wszedł we wszystkie słowa, które wychodzą z naszych ust. Jeśli nie, będą to być może 

słowa napełnione treścią, ale pozbawione mocy, oświecające, ale nie poruszające. Jezus 

powiedział: "Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę 

w dzień sądu" (Mt 12,36). 

Od dawna dyskutowano nad tym, co ma oznaczać bezużyteczne słowo. Ale jeśli przeczytamy 

ten tekst w świetle paralelnego tekstu na temat fałszywych proroków (por. Mt 7,15-20), być 

może rozproszy się jego mroki. Dokładne znaczenie greckiego terminu argon nie ma pasywnego 

charakteru słowa bezpodstawnego, oszczerczego, lecz posiada aktywny charakter słowa 

nieskutecznego, nic nie budującego, nic nie wytwarzającego. To dokładne przeciwieństwo 

słowa Bożego, które określane jest jako "energiczne", skuteczne (energes). 
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Zatem słowo bezużyteczne, z którego ludzie będą musieli zdać sprawę, to nie jakiekolwiek 

bezużyteczne słowo, to słowo bezużyteczne, puste, czysto ludzkie, wygłaszane przez kogoś, kto 

powinien przekazywać "energiczne" słowa Boga, słowa natchnione. Jest to słowo fałszywego 

proroka, czyli tego, który sprawia wrażenie, że mówi w imieniu Boga, podczas gdy mówi 

w swoim imieniu, nie czerpie słów z serca Boga, ale lecz ze swojego. 

Chciałbym zakończyć ten pierwszy punkt osobistym wspomnieniem. W 1992 roku, z okazji 

pięćsetlecia pierwszej ewangelizacji Ameryki Łacińskiej, prowadziłem dzień skupienia 

w Meksyku dla 1500 kapłanów i 70 biskupów. W czasie homilii na jednej z Mszy świętych 

mówiłem o potrzebie kaznodziejów posiadających ducha prorockiego. Po komunii świętej 

nastąpił moment intensywnej modlitwy w małych grupach rozrzuconych po bazylice. Proszono 

Boga o nowe zesłanie Ducha Świętego dla Kościoła. Ja pozostałem w prezbiterium z boku 

ołtarza. W pewnym momencie podszedł do mnie młody kapłan, uklęknął, popatrzył na mnie 

i powiedział: Bendigame, padre: quiero ser profeta de Dios! - "Pobłogosław mnie, ojcze: chcę 

być prorokiem Boga". 

Dreszcz mnie przeniknął, bo widać było, że mówił poważnie - asystowałem przy narodzinach 

powołania proroka. Pobłogosławiłem go nie mówiąc ani słowa, a on oddalił się. Byłoby pięknie, 

gdyby Duch Święty wzbudził w innych młodych głosicielach, może nawet na tym zjeździe, 

podobne powołanie. Jeśli tak się nie dzieje, to czemu służą te zjazdy? 

Duch Święty działa w tym, kto otrzymuje orędzie  

Duch Święty - mówił Paweł VI - jest również tym, który "w głębi sumienia powoduje przyjęcie 

i zrozumienie słowa", czyli działa jednocześnie na adresata orędzia. Święty Augustyn wyjawił 

z siłą tę prawdę: bez Ducha Świętego, który instruuje wewnątrz poprzez swoje namaszczenie, na 

próżno trudzi się na zewnątrz kaznodzieja. Augustyn powiedział: 

"Dźwięk naszych słów uderza w uszy, ale prawdziwy mistrz jest wewnątrz ( ... ) Możemy 

zachęcać wrzawą głosu, ale jeśli wewnątrz nie ma tego, kto uczy, nasza wrzawa staje się 

bezużyteczna. Czy chcecie na to dowodu moi bracia? Wszyscy usłyszeliście to moje kazanie. 

Jeśli o mnie chodzi, mówiłem do wszystkich, ale ci, w których wnętrzu nie przemawia 

namaszczenie, ci których Duch Święty nie poucza wewnętrznie, pójdą nic stąd nie wynosząc". 

Każde słowo pochodzące z zewnątrz wpada w pustkę, jeśli nie znajdzie serca zdolnego do jego 

wysłuchania i przyjęcia. Wygląda to tak, jakby się mówiło do cudzoziemca, który nie zna języka 

tego, kto mówi: słowa dochodzą do uszu, ale nie nabierają znaczenia, pozostają pustymi 

dźwiękami i nie popychają do działania. Jezus mówi, że faryzeusze i uczeni w Piśmie nie mogą 

przyjąć Jego świadectwa, ponieważ nie mają w sobie "Słowa" lub "miłości Ojca" (por. 

J 5,38.41). To samo zostaje powtórzone przez Piotra w Dziejach Apostolskich. Przemawiał on 

do tłumów o Chrystusie zabitym i zmartwychwstałym, a tłumy "przejęły się" (por. Dz 2,37). 

Wygłosił podobną przemowę przed Sanhedrynem, a ci zdenerwowali się (por. Dz 4,8nn). Ta 

sama przemowa, ten sam kaznodzieja, ale efekt całkowicie odmienny. Jak to się stało? 

Wyjaśnienie zawiera się w słowach, które Apostoł wygłosił w tamtych okolicznościach: 
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"Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu 

są posłuszni" (Dz 5,32). 

Muszą zjednoczyć się dwa świadectwa, aby mogła narodzić się wiara: świadectwo apostołów 

(dzisiaj ich następców w Kościele), głoszących Słowo i świadectwo Ducha Świętego, które 

pozwala na Jego przyjęcie. W przypadku Sanhedrynu zabrakło wewnętrznego świadectwa 

Ducha Świętego, a zabrakło dlatego, iż Żydzi nie chcieli "być posłuszni Bogu". Dotykamy 

punktu, w którym dochodzi do tajemniczego spotkania pomiędzy łaską a wolnością. Jak widać, 

czegoś wymaga się na tym polu od tego, kto słucha orędzia: aby był posłuszny Bogu, by był 

gotowy zmienić swoje życie zgodnie z głoszonym słowem. To pozwala Duchowi działać. 

Duch Święty jest również kresem ewangelizacji 

Paweł VI stwierdza na koniec, że Duch Święty jest również "kresem ewangelizacji, sam 

dokonuje nowego stworzenia, tworzy nową ludzkość". Jest podmiotem, ale również 

przedmiotem ewangelizacji. Daje to nam okazję do wyjaśnienia podstawowego punktu dla 

zrozumienia roli Ducha Parakleta w historii zbawienia. Pewna niewystarczająca wizja związku 

między Duchem Świętym a misją prowadziła nas w przeszłości do przekonania, że Duch Święty 

jest siłą obiecaną przez Chrystusa apostołom, aby dać Mu świadectwo i zanieść zbawienie na 

krańce świata. Opierano się na fragmencie z Dziejów Apostolskich 1,8: "Gdy Duch Święty 

zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 

i w Samarii, i aż po krańce ziemi". 

Ale to odzwierciedla jedynie Łukaszową wizję problemu i to nawet nie całkiem wiernie. 

W istocie, również dla Łukasza Duch Święty nie jest jedynie dodatkiem mocy ofiarowanym 

Kościołowi dla zaniesienia zbawienia na krańce świata. On sam jest częścią tego zbawienia. On 

jest nowym, wewnętrznym prawem wierzących, jak pokazuje - uczynione przez niego w opisie 

zesłania Ducha Świętego - domyślne przywołanie teofanii na górze Synaj. Również cytat 

z Księgi Joela w drugim rozdziale Dziejów wskazuje, iż dla Łukasza przyjście Ducha Świętego 

realizuje obietnicę wielkiego wylania Ducha Świętego w ostatnich dniach. 

Przede wszystkim jednak to Paweł i Jan rozwijają ten punkt. Cały rozdział ósmy Listu do 

Rzymian przedstawia Ducha Świętego jako "tego, który daje życie w Chrystusie Jezusie", 

obdarza nowym sercem i nowym życiem Ducha Świętego. Chrześcijańskie zbawienie zawiera 

zawsze dwa elementy: element negatywny, polegający na usunięciu grzechu, i element 

pozytywny, jakim jest dar nowego życia. To sam Duch Święty jest tym elementem 

pozytywnym. Jeśli kresem ewangelizacji jest stworzenie nowego człowieka, którego prawem 

jest miłość, to rozumiemy, dlaczego Duch Święty nazwany jest "kresem ewangelizacji": właśnie 

On wlewa miłość w serce i to sama miłość zostaje rozlana (por. Rz 5,5). 

Zawrzyjmy w jednym obrazie to wszystko, co dotąd powiedzieliśmy na temat Ducha Świętego, 

"głównego sprawcy ewangelizacji". Kiedy byliśmy blisko święceń kapłańskich, przynajmniej 

w moich czasach, pozwalano na próby celebracji pierwszej Mszy świętej. Były one konieczne 

do tego, aby dobrze odprawić Mszę świętą, tym bardziej, że wtedy przepisy prawno-liturgiczne 

były bardzo surowe i mówiły nawet, jak trzeba trzymać palce. W tej "próbnej Mszy" robiło się 



 135 

dokładnie to samo, co we Mszy świętej normalnej, brakowało jedynie konsekracji! Po 

wyświęceniu przez biskupa wracaliśmy do odprawiania naszej Mszy świętej, być może 

z drżeniem, z wymaganiami, które myliły się nam przed oczyma, ale tym razem z konsekracją! 

To była prawdziwa Msza święta. 

Ewangelizacja bez Ducha Świętego to tak jak Msza święta bez konsekracji. Ewangelizacja 

z namaszczeniem Ducha Świętego to tak jak Msza święta, w której dokonuje się konsekracja, 

gdzie coś się dzieje. Miał rację metropolita Ignacy z Latakii, mówiąc: "Bez Ducha Świętego: 

Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, Misje propagandą ... Ale z Duchem 

Świętym: Ewangelia jest mocą życia, Kościół znakiem jedności Trójcy, Misje Zesłaniem Ducha 

Świętego"? 

Jak otrzymać namaszczenie Duchem Świętym w celu ewangelizacji 

Ostatnią część mojej refleksji poświęcam problemowi praktycznemu: jak sprawić, by Duch 

Święty nie był jedynie teoretycznie, ale też w sposób rzeczywisty "głównym sprawcą" naszej 

ewangelizacji? Sądzę, że musimy zacząć od gorącego pragnienia namaszczenia Duchem 

Świętym. Namaszczenie jest tajemnicą skuteczności głoszenia. Zaczynając swoje publiczne 

wystąpienia, Jezus powiedział: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił 

i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę" (Łk 4,18). 

Przy chrzcie w Jordanie - mówi Piotr w Dziejach Apostolskich "Bóg namaścił Duchem 

Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu" (Dz 10,38). Musimy zatem prosić o namaszczenie, zanim 

przystąpimy do ważnego działania w służbie królestwa. Gdy przygotowujemy się do czytania 

Ewangelii lub do homilii, liturgia nakazuje nam prosić Pana o oczyszczenie naszego serca 

i naszych ust, aby móc głosić godnie Ewangelię. Dlaczegóż by nie powiedzieć czasami: 

"Namaść moje serce i mój umysł, Boże wszechmogący, abym mógł głosić z uległością i mocą 

Ducha Świętego Twoje Słowo"? Czasami prawie fizycznie doświadcza się na sobie 

namaszczenia. Pewne wzruszenie lub pewna jasność i pewność napełnia naraz naszą duszę, 

znika wszelkie zdenerwowanie, wszelki strach i wszelka nieśmiałość, doświadcza się po części 

spokoju i autorytetu samego Boga. Ale nie możemy zadowolić się wychwalaniem cennego 

namaszczenia. Musimy zobaczyć, co zrobić, aby go otrzymać. Wspomnę o niektórych środkach, 

które uważam za naj skuteczniejsze w tym celu: modlitwa, czystość intencji i miłość. 

Modlitwa  

Bardzo prosto można się dowiedzieć, jak otrzymać Ducha Świętego dla ewangelizacji. 

Wystarczy popatrzyć, jak Go otrzymał Jezus i jak otrzymuje Go sam Kościół w dzień Zesłania 

Ducha Świętego. Łukasz tak opisuje wydarzenie chrztu Jezusa: "Kiedy cały lud przystępował do 

chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił 

na Niego" (Łk 3,21-22). 

"A gdy się modlił": można powiedzieć, że dla św. Łukasza to modlitwa Jezusa otworzyła niebo 

i sprawiła zejście Ducha Świętego. Jeśli od Jezusa przejdziemy teraz do Kościoła, zauważymy 

tę samą rzecz. Duch Święty przy zesłaniu zstąpił na apostołów w czasie, gdy "trwali 

jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1,14). 
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Wysiłek w celu światowej ewangelizacji, w przygotowaniu do jubileuszu roku 2000 narażony 

jest na dwa główne niebezpieczeństwa. Jednym jest bierność, lenistwo, nicnierobienie 

i pozwolenie, aby inni wszystko zrobili. Drugim jest rzucenie się w ludzki, gorączkowy i pusty 

aktywizm, w wyniku którego traci się po trochu kontakt ze źródłem słowa i z jego 

skutecznością. To również byłoby skazaniem się na niepowodzenie. 

Im bardziej wzrasta zakres ewangelizacji i aktywności, tym bardziej powinien wzrastać zakres 

modlitwy. Pojawia się zarzut: to jest absurd, czasu mamy tyle, ile mamy! Zgoda, ale czyż ten, 

kto rozmnożył chleby, nie może rozmnożyć również czasu? Zresztą, Bóg czyni to ciągle 

i doświadczamy tego codziennie. Po modlitwie te same rzeczy robimy w czasie krótszym o 

połowę. 

Mówi się również: Ale jak można spokojnie się modlić, jak nie biegnąć, kiedy dom się pali? To 

również jest prawdą. Ale wyobraźcie sobie, co by się stało z grupą strażaków, która przybiega, 

aby ugasić pożar, i nagle zdaje sobie sprawę, że nie ma ze sobą w beczce ani kropli wody. 

Jesteśmy do nich podobni, kiedy biegniemy do głoszenia bez modlitwy. To nie znaczy, że 

zabraknie słów, wręcz przeciwnie, im mniej się modli, tym więcej się mówi, ale są to słowa 

puste, które nie przenikają do serca nikogo. 

Są dwa sposoby przygotowywania kazania. Mogę najpierw usiąść przy stole i wybrać ja sam 

słowo do głoszenia i temat do rozwinięcia, opierając się na mojej wiedzy, moich upodobaniach 

itd., a później po przygotowaniu kazania uklęknąć i prosić Boga, aby dał moc moim słowom, 

aby dodał swojego Ducha mojej wiedzy. Jest to już dobra rzecz, ale nie jest to droga proroka. 

Trzeba robić odwrotnie. Najpierw uklęknąć i pytać Boga jakie słowo chce głosić, później usiąść 

przy biurku i zaangażować własną wiedzę i własne środki na służbę Bogu, by nadać formę temu 

słowu. To zmienia wszystko: nie mamy już do czynienia z moim słowem, ale ze słowem Boga, 

to już nie Bóg musi uczynić swoim moje słowo, ale to ja czynię swoim słowo Boga. 

W istocie Bóg w każdych okolicznościach ma swoje słowo, które pragnie przekazać swojemu 

ludowi. Nie zwleka On z ujawnieniem go swojemu słudze, jeśli pokornie i wytrwale Go o to 

prosi. Na początku mamy do czynienia z prawie niewyczuwalnym ruchem serca: małe światełko 

zapala się w umyśle, jakieś słowo z Pisma Świętego zaczyna przyciągać uwagę i oświeca 

sytuację. A zatem małe nasionko, ale później zdasz sobie sprawę, że wewnątrz było wszystko, 

był grzmot, który mógł obalić cedry Libanu. Była moc Ducha Świętego. 

Później siadasz przy biurku, otwierasz swoje książki, przeglądasz swoje notatki, zbierasz 

wspomnienia, sięgasz do myśli Ojców Kościoła, mistrzów, poetów ... Ale to już zupełnie inna 

rzecz. To już nie słowo Boga jest w służbie twojej wiedzy, ale twoja wiedza jest w służbie słowa 

Bożego. To ono dominuje i góruje. Wtedy wyzwala ono całą swoją moc. 

Prawość intencji 

Po modlitwie ważnym środkiem pozwalającym Duchowi Świętemu na działanie poprzez nasze 

głoszenie, a z reguły poprzez całą naszą posługę pastoralną, jest prawość intencji. Człowiek 

widzi z zewnątrz, ale Bóg przenika intencje serca (por. 1 Sm 16,7). Działanie ma takie samo 
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znaczenie dla Boga jak intencja, z jaką się go wykonuje. Duch Święty nie może działać w naszej 

ewangelizacji, jeśli jej motywy nie są czyste. Nie może przyjść, aby zwiększyć naszą próżność. 

Trzeba zatem, abyśmy postawili sobie pytanie: Dlaczego chcemy ewangelizować? Powód, dla 

którego się głosi, jest ważny prawie tak samo jak to, co się głosi. Święty Paweł pokazuje, że 

można głosić Chrystusa w niedobrych i nieczystych celach: "Niektórzy - mówi wprawdzie 

z zawiści i przekory ( ... ) powodowani niewłaściwym współzawodnictwem, rozgłaszają 

Chrystusa nieszczerze" (Flp 1,15.17). Ostatecznie są dwa podstawowe cele, dla których można 

głosić Chrystusa: albo dla siebie, albo dla Chrystusa. Oto dlaczego Apostoł czuje potrzebę 

oświadczenia z wielką mocą: "Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako 

Pana" (2 Kor 4,5). 

Wszyscy wiedzą, że Łukasz w Dziejach Apostolskich pragnął stworzyć ukrytą antytezę 

pomiędzy zesłaniem Ducha Świętego a wieżą Babel, tak aby przedstawić Kościół jako anty-

Babel. Ale w czym zawiera się kontrast między tymi dwiema sytuacjami? Dlaczego przy wieży 

Babel języki się mieszają i nikt nie rozumie już drugiego, mimo że mówią tym samym 

językiem, podczas gdy przy zesłaniu Ducha Świętego wszyscy się rozumieją, mimo że mówią 

różnymi językami? Wyjaśnienie znajduje się w samej Biblii. Napisano, iż konstruktorzy wieży 

Babel przystąpili do pracy, mówiąc: "Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której 

wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie 

rozproszyli po całej ziemi" (Rdz 11,4). Słyszycie co mówią? "Uczynimy sobie znak!", a nie: 

"uczynimy znak dla Boga!". 

W dzień zesłania Ducha Świętego natomiast wszyscy rozumieją apostołów, ponieważ oni 

"głoszą wielkie dzieła Boże" (Dz 2,11). Nie głoszą samych siebie, ale Boga. Radykalnie się 

nawrócili. Nie dyskutują już, kto z nich jest najważniejszy, ale wszyscy troszczą się o wielkość 

i majestat Boga. Są "oszołomieni" Jego chwałą. Oto tajemnica tego masowego nawrócenia 

trzech tysięcy osób. Oto dlaczego ludzie czują, że słowa Piotra przenikają ich serce. Duch 

Święty przechodził bez przeszkód przez jego słowo, ponieważ intencja była prawa, czyli 

"prosta". 

W dawnych czasach myślano, że konstruktorzy wieży Babel byli ludźmi złymi, chcącymi 

wyzwać Boga. Gdyby tak było, kontrast osądzałby jedynie ateistów, tych z zewnątrz, 

i zbiegałby się z kontrastem pomiędzy Kościołem a światem. Ale tak nie jest. Dzisiaj wiemy, że 

budowniczowie wieży Babel byli ludźmi pobożnymi i religijnymi. 

Wieża, którą chcieli zbudować, była w rzeczywistości świątynią Boga. Była jedną z tych 

piętrowych świątyń, nazywanych zikkurat, których resztki znaleziono w Mezopotamii. Grzech 

ludzi z wieży Babel polegał na tym, że w ten sposób zbudowali świątynię "Bogu", ale nie "dla 

Boga". Zbudowali ją, aby uczynić sobie znak, dla ich chwały. Uczynili oni z Boga narzędzie. 

Wieża Babel wydaje zatem wyrok na nas samych. Kontrast pomiędzy wieżą Babel a zesłaniem 

Ducha Świętego przechodzi wewnątrz Kościoła. Ewangelizacja, i sama moja przemowa, każda 

inicjatywa i działalność duszpasterska, może zająć miejsce po stronie wieży Babel lub po stronie 
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zesłania Ducha Świętego. Za każdym razem przechodzi się od ducha wieży Babel do ducha 

Zesłania poprzez nawrócenie serca. 

Środkiem zaradczym jest proszenie Boga o palące doświadczenie Jego chwały, tak jak uczynił 

to względem niektórych proroków. Izajasz, widząc świętość i chwałę Boga, zawołał: "Jestem 

zgubiony" (por. Iz 6,5). Ezechiel upadł na ziemię jak nieżywy (por. Ez 1,28). Po tym Bóg mógł 

wygłosić swoje: "Teraz idź i głoś mojemu ludowi!". Byli to ludzie nowi, umarli dla swojej 

chwały, a zatem wolni i groźni. Świat jest bezbronny wobec takich ludzi. Wobec nich nie może 

użyć swoich sposobów usidlania i zachwycania. Prośmy Boga, aby pozwolił nam przeżyć 

doświadczenie tego rodzaju, tak byśmy czerwienili się zawsze, gdy złapiemy się na szukaniu 

własnej osobistej chwały, i abyśmy nie ustawali w walce i w żalu. Jezus mówił: "Ja nie szukam 

własnej chwały" (J 8,50). Trzeba przyswoić sobie te słowa i powtarzać je. Mają one prawie 

sakramentalną moc realizowania tego, co oznaczają. Uczyńmy z nich nasz tajny program. 

Miłość 

Święty Paweł mówi: "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący" (1 Kor 13,1). Doświadczenie pozwoliło mi 

odkryć pewną rzecz: to, iż można głosić Jezusa Chrystusa z przyczyn, które mają mało lub nic 

wspólnego z miłościąˇ Można głosić dla prozelityzmu, aby znaleźć - we wzroście liczby 

adeptów - uznanie dla własnego małego kościoła lub sekty, zwłaszcza jeśli są one założone 

przez nas lub są nowe. Można głosić dla uzyskania pełnej liczby wybranych, aby zanieść 

Ewangelię na krańce świata i w ten sposób przyspieszyć powrót Pana. Niektóre z tych 

motywów są oczywiście dobre i nie do podważenia. Ale same nie wystarczą. Brakuje tej 

autentycznej miłości i współczucia dla ludzi, które są duszą Ewangelii. Dlaczego Bóg posłał na 

świat jako pierwszego misjonarza swojego Syna Jezusa? Jedynie z miłości: "Tak bowiem Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3,16). Dlaczego Jezus głosił Królestwo? 

Wyłącznie z miłości, ze współczucia. "Żal mi tego tłumu - mówił - bo są jak owce nie mające 

pasterza" (por. Mt 9,36; 15,32). Ewangelia miłości nie może być głoszona inaczej niż z miłości. 

Jeśli nie kochamy osób, które mamy przed sobą, słowa z łatwością zamieniają się nam w rękach 

w kamienie, które ranią. Trzeba zatem nawrócić się, prosić Jezusa o Jego miłość, razem z Jego 

słowem. 

Często przypominamy Jonasza. Jonasz poszedł głosić do Niniwy, ale nie kochał mieszkańców 

Niniwy. Dostrzegamy, że Jonasz jest bardziej zadowolony, kiedy woła: "Jeszcze czterdzieści dni 

i Niniwa zostanie zniszczona!", niż gdy ma głosić przebaczenie Boga i zbawienie Niniwy. 

Martwi się bardziej o drzewko rycynowe, które dostarcza mu cienia, niż o zbawienie tego 

miasta. "Tobie żal krzewu - mówi Bóg do Jonasza - którego nie uprawiałeś ( ... ). A czyż Ja nie 

powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto 

dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej?" (Jon 4,10). 

Historia Jonasza pokazuje, jak Bóg czasami musi się bardziej trudzić, żeby nawrócić 

kaznodzieję, niż żeby nawrócić tych, do których go posyła. A zatem miłość do ludzi. Ale 

również i przede wszystkim miłość do Jezusa. To miłość Chrystusa powinna nas przynaglać. 

"Czy miłujesz mnie? - pyta Jezus Piotra - A zatem paś moje owce" (por. J 21,15nn). Karmienie 
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i głoszenie winny rodzić się ze szczerej przyjaźni do Jezusa. Trzeba kochać Jezusa, ponieważ 

tylko ten, kto jest zakochany w Jezusie, może Go głosić światu z wewnętrznym przekonaniem. 

Z entuzjazmem mówi się jedynie o tym, co kochamy. Miłość czyni z nas poetów, a aby 

ewangelizować, trzeba być trochę poetami. Jezus jest bohaterem, a my musimy być Jego 

piewcami, tymi, którzy - tak jak dawni piewcy chodzą od miasta do miasta, od wioski do 

wioski, głosząc wielkie dzieła swojego bohatera i wzbudzając podziw dla niego. 

Zakończmy, słuchając - jakby było skierowane do nas - wezwania św. Ambrożego do przyjęcia 

Ducha Świętego w celu głoszenia. Komentując jeden z wersetów psalmu, który mówi: "Rzeki 

swój głos podnoszą" (Ps 93,3), pisał on do jednego ze współczesnych mu biskupów: "Jest rzeka, 

która spływa na jego świętych jak strumień (...). Ktokolwiek otrzymuje z pełni tego strumienia, 

podnosi swój głos. I tak jak apostołowie drżącym głosem głosili ewangelię, aż po krańce świata, 

tak samo i on zaczyna rozpowszechniać dobrą nowinę o Panu Jezusie. Przyjmij zatem od 

Chrystusa tę rzekę, aby i twoje głoszenie brzmiało z mocą". 

 

  

Konieczne jest prywatne przekazywanie Ewangelii, od osoby do osoby. Nie wolno zapomnieć 

o tej formie. Dosięga ona bowiem osobistego sumienia człowieka i porusza je przedziwnym 

słowem, otrzymanym od kogoś innego. (lin. 16) 

Celem przekazu wiary jest DOŚWIADCZENIE CHRYSTUSA ! (lin.17) Musimy zatem 

rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego 

przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić w sobie 

płomiennego Ducha Świetego. Pawła, który wołał: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii 

(1Kor 9, 16). (lin. 24) 

Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę, aby 

wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, 

który daje nam życie - pełnię życia. (lin. 16) 

Potrzeba, by każdy chrześcijanin czuł się objęty poleceniem Jezusa głoszenia Ewangelii 

i pozwolił się kierować Duchowi w wypełnianiu tego polecenia zgodnie ze swym powołaniem. 

(lin 16) 

Poprzez program Nowej Ewangelizacji Kościół chce wprowadzić do współczesnego świata i do 

aktualnych debat swój najbardziej oryginalny i specyficzny temat: głoszenie królestwa Bożego, 

zainicjowanego przez Jezusa Chrystusa. (lin. 10) 

Nowa Ewangelizacja oznacza mieć odwagę wejść w zróżnicowane konteksty współczesnego 

świata aby zabrać głos i od wewnątrz wnieść nasze świadectwo. (por. lin. 7) 
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Nowa Ewangelizacja uświadamia nam, że musimy nauczyć się rozpoznawać w naszych 

środowiskach lokalnych miejsca i środowiska, którym wiara jest obca, ponieważ nigdy się z nią 

tam nie spotkano, a nie tylko dlatego, że ją tam porzucono. (lin. 6) 

Nowa Ewangelizacja ma być bodźcem, którego potrzebują wspólnoty znużone i przemęczone, 

aby na nowo odkryć radość doświadczenia chrześcijańskiego i powrócić do pierwotnej miłości, 

która została zatracona (por. Ap 2, 4). (lin 6.) 

W Nowej Ewangelizacji chodzi o odwagę próbowania nowych dróg, w obliczu nowych 

okoliczności, w których Kościół ma głosić dzisiaj Ewangelię. Nowa Ewangelizacja jest 

zdolnością zadomawiania się i przemieniania nowych kontekstów dziejów ludzkości w miejsca 

świadectwa i głoszenia Ewangelii. (lin5-6) 

Dzielić się Ewangelią, to znaczy dzielić się przyjaźnią z Jezusem. Tak wielu ludzi dokoła nas 

potrzebuje Dobrej Nowiny. To Ona nadaje życiu smak i kolorystykę, ponieważ gdy człowiek 

wiarą odpowie na propozycję ze strony Boga, już nigdy nie pozostaje samotny! 

Nowa Ewangelizacja niesie ze sobą doświadczenie ognia! Zawiera się ono w NOWYM 

NARODZENIU o którym Jezus mówi Nikodemowi w trzecim rozdziale Ew. wg św. Jana. 

Dopiero to doświadczenie daje siłę by żyć nie według litery prawa - nawet jeśli jest to litera 

przykazania miłości, ponieważ sami z siebie nie potrafimy kochać jak Jezus, ale według litery 

Ducha dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. TRZEBA NARODZIĆ SIĘ NA NOWO! To 

konieczność bez której wszystko pozostaje w ociężałości i nie może wydać owocu Nowej 

Ewangelizacji! (xag) 

Nowa Ewangelizacja jest przywracaniem życia temu co w nas umarło przez głoszenie 

KERYGMATU z mocą prorockiego dynamizmu oraz przywoływanie DUCHA ŚWIĘTEGO - 

Ożywiciela, który jest Panem rzeczy niemożliwych! 

Przekaz wiary wymaga relacji z Bogiem poprzez modlitwę, która jest wiarą w działaniu. Zatem 

priorytetem Nowej Ewangelizacji staje się umożliwienie ludziom przeżycia spotkania 

z Chrystusem. 

Ewangelizacja to Ewangelia w ruchu - podawana dalej ze świadectwem osobistej przemiany 

życia. Ewangelia to osoba: Jezus Chrystus ! 

Środki społecznego przekazu stanowią dla Kościoła jedno z podstawowych wyzwań. Kultura 

medialna i cyfrowa, coraz bardziej staje się miejscem życia publicznego i doświadczenia 

społecznego. Nowa Ewangelizacja wymaga od chrześcijan odwagi, by zadomowić się na tych 

nowych areopagach, znajdując środki i sposoby na to, by również w tych ultranowoczesnych 

miejscach było obecne dziedzictwo edukacji i mądrości, które przechowuje tradycja 

chrześcijańska. 
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Nowa Ewangelizacja jest pilnie potrzebna! Chrześcijaństwo wielu chrześcijan jest martwe. 

Polega ono na przyjęciu różnych zwyczajów, form liturgicznych, doktryny, formuł modlitw, 

instrukcji i urzędów, które kiedyś wyrosły z głębokiego doświadczenia wiary, a potem stały się 

jakby wiarą zakonserwowaną. Odchodzenie ludzi od praktyk religijnych i odpadanie od 

tradycyjnych Kościołów wskazuje, że taka wiara ludziom już nie wystarcza. (hm) 

Przez głoszenie KERYGMATU Bóg, który jest daleko, staje się bliski. Nieobecny staje się 

obecny, a pełen tajemnicy staje się zrozumiały dla człowieka. Słowo Boże nie sprawia skutków 

zbawczych magicznie, lecz wywołuje to, co Bóg zamierza przez nie uczynić, ale przez 

pośrednictwo słuchania i przyjęcie z wiarą zbawczego orędzia przez ludzi. Słowo żąda od ludzi 

odpowiedzi, prowokuje wybór właściwych dróg, domaga się od słuchacza DECYZJI. (por. xjk) 

Nowa Ewangelizacja jest przywracaniem życia temu co w nas umarło przez głoszenie 

KERYGMATU z mocą prorockiego dynamizmu oraz przywoływanie DUCHA ŚWIĘTEGO - 

Ożywiciela, który jest Panem rzeczy niemożliwych! (xag) 

Ożywienie tego co w nas martwe, domaga się transplantacji serca, która nie może dokonać się 

naszą ludzką retoryką, zlaicyzowaną paplaniną, czytaniem gotowców, tylko prorockim słowem 

i mocą Ducha Pana. Dlatego przepowiadanie domaga się przywoływania Ducha Pana, który 

w credo Kościoła nazwany jest Ożywicielem. (xjk) 

Od XX lat w Polsce prowadzone jest dzieło Nowej Ewangelizacji przez całą rzeszę świeckich 

i grono duchownych. Jest dla mnie powodem do ogromnej radości uczestniczenie wraz z innymi 

w tym dziele od jego początków. Szkoda tylko, że niektórzy z grona ludzi nauki chcą na Nową 

Ewangelizację patrzeć wyłącznie przez pryzmat dokumentów. A przecież one są refleksją nad 

tym co już w życiu się dzieje. To nie dokumenty tworzą Nową Ewangelizację, ale Duch Święty, 

który jest jej PROTAGONISTĄ i ludzie Ducha podejmujący ją w prozie życia. Nadchodzi czas, 

kiedy refleksja naukowa poprzez swoją dynamikę i systematykę, może jeszcze bardziej 

wesprzeć świadomy proces przemieniania naszej mentalności na bardziej ewangelizacyjną 

wewnątrz Kościoła. Potrzeba współpracy ewangelizatorów i ludzi nauki, by to piękne dzieło 

mogło wydać jak najobfitsze owoce. Chciejmy zatem wspólnie służyć darami które posiadamy 

od Jezusa. (Ks. Artur Godnarski). 

Nowa ewangelizacja, to odpowiedź na nową sytuację. Ewangelizator musi być „Bożym 

wariatem” jak ks. Blachnicki czy św. Franciszek z Asyżu; to osoba, która doświadcza bliskiego 

spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Nie można głosić Ewangelii, która nie zrodzi życia. 

Z Ewangelią wychodzimy do człowieka, a nie do maszyny. Nowe pomysły mogą nam pomóc, 

ale nie rozwiążą problemu Kościoła: my nim jesteśmy, jeśli nie narodzimy się na nowo. (Ks. 

Artur Godnarski, sympozjum Płock 15-16.11.2012) 

Ewangelizator nigdy nie może mówić, że „nie da rady”. Ktoś, kto ewangelizuje – sieje słowo 

Boże, nie może wychodzić z założenia, że coś mu się nie uda. (Bp. Edward Dajczak, 

sympozjum Płock 15-16.11.2012). 
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Kard. Donald Wuerl
109

: (...) Nowa ewangelizacja nie jest programem. Chodzi w niej o nowy 

sposób myślenia, postrzegania i działania. Jest ona jak soczewka, poprzez którą widzimy okazje 

do tego, by znowu głosić Ewangelię. Stanowi ona zaproszenie do nowego zaufania, często 

niszczonego przez system świeckich wartości, narzucających się jako nadrzędne w stosunku do 

stylu życia, proponowanego przez Jezusa. Dlatego chrześcijanie powinni przezwyciężyć 

syndrom skrępowania, gdy głoszą prosty, prawdziwy i oczywisty skarb przyjaźni z Jezusem. 

Takie głoszenie musi być potwierdzone życiem, gdyż ewangelizacja oznacza ofiarowanie 

doświadczenia miłości Jezusa, a nie filozoficznej tezy o postępowaniu. 

Kard. Wuerl podał cztery cechy, którymi powinien się charakteryzować współczesny 

ewangelizator. 

 Pierwszą jest pokojowa odwaga św. Maksymiliana Kolbego i bł. Teresy z Kalkuty, 

 drugą - komunia z Kościołem i jego pasterzami, 

 trzecią - radosne głoszenie Bożego przesłania, 

 czwartą - poczucie pilności misji, dla której nie ma czasu do stracenia. 

Synod: „samokrytyczne tony” w wystąpieniach uczestników
110

: 

 „lękliwość” wobec osób wrogo nastawionych do Kościoła (kard. Christoph Schönborn). 

 styl życia z pełnym brzuchem”, któremu brakuje solidarności z ubogimi i czyni 

niewiarygodnym (abp Socrates Villegas).  

 braku radości i nadziei (bp Jose Rauda Gutierrez).  

Ks. Peter Murphy
111

: (...) Celem ewangelizacji musi być tworzenie okazji i warunków do 

osobistego spotkania z Chrystusem. W Stanach Zjednoczonych staramy się nadawać coraz 

bardziej ewangelizacyjny charakter naszej katechizacji. Aby młodych nie tylko czegoś nauczyć, 

lecz w pierwszym rzędzie doprowadzić ich do osobistego spotkania z Chrystusem. Bo to osobiste 

spotkanie całkowicie zmienia też podejście ucznia do katechezy, do sakramentów. Wszystko 

staje się dla niego wówczas bardziej realne, a mniej abstrakcyjne i obce. (…) Istnieje wiele 

wspaniałych programów czy kursów, ale wszystko zależy od tego, kto je prowadzi. (…) W swych 

świadectwach ludzie mówią raczej: spotkałem siostrę X, spotkałem księdza Y, trafiłem na 

dobrego katechetę i zmieniło się moje życie. I tak działa ewangelizacja. Programy, kursy mogą 
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stworzyć okazję, sprzyjające warunki, ale ostatecznie liczy się osobista relacja, osobiste 

świadectwo naszego życia. 

Abp Józef Michalik
112

: Przesłanie nowej ewangelizacji jest to danie ludziom nowej nadziei, 

szczególnie tym, którzy są zmęczeni wiarą, gdyż nie dotarli do jej istoty (…)Nie usypiajmy 

Ewangelii. Ona ma ciągle coś do zaofiarowania człowiekowi. Musimy potraktować ją na serio. 

Jeśli ją ignorujemy albo odkładamy na później, to jako ludzie tracimy. 

Kard. George Pell
113

: Na Synodzie Biskupów nowa ewangelizacja jest nie tylko postulatem, ale 

czymś konkretnym, co już na różne sposoby dokonuje się w Kościele. (…) Jednym z przejawów 

demencji świata zachodniego jest zanik poczucia sacrum. A adoracja Najświętszego 

Sakramentu, modlitewna cisza, chorał gregoriański, a nawet kadzidło – to wszystko pomaga 

młodym ludziom w ponownym odkryciu sacrum.  (…) Treść ewangelizacji jest wszędzie ta 

sama: Jezus Chrystus – a nie np. ekologia czy kwestie społeczne, będące w istocie 

konsekwencją wiary w Jezusa Chrystusa. „Jako biskupi jesteśmy wezwani by chronić natchnień 

Ducha Świętego
114

. 

Abp Rino Fisichella
115

: O tych spustoszeniach była mowa w synodalnej debacie. Mówiono 

zwłaszcza o tym, co dzieje się w niektórych środowiskach młodzieżowych, gdzie alkoholizm, 

narkomania i depresja powodują tak wiele ofiar. Do tego dochodzi bezrobocie i inne problemy, 

z którymi borykają się młodzi. Ale przejawem tego spustoszenia jest również coraz silniejsza 

tendencja, by odmawiać rodzinie jej centralnego miejsca w społeczeństwie i życiu 

poszczególnych osób. Myślę, że Kościół musi wyjść do współczesnego człowieka i postawić mu 

pytanie, jak się czuje na tej pustyni, by dać mu potem wodę żywą, po której nie odczuwa się już 

więcej pragnienia. (…) Trzeba też szukać nowych metod ewangelizacji w parafii, nie 

zadowalając się jedynie tymi, którzy do niej przychodzą, ale szukając nowych osób, które być 

może zostały ochrzczone, ale nie praktykują już swej wiary. 

Kard. Christoph Schönborn
116

: Ewangelizacja może mieć powodzenie również wtedy, gdy 

dostrzega się konkretne potrzeby ludzi i pomaga w rozwiązywaniu ich problemów. (…) Nie 

można bowiem ewangelizować, jeśli się nie odpowiada ciągle na nowo na wezwanie Jezusa 

Chrystusa, nawet będąc od lat biskupem.  (…) Ostatecznie ewangelizacja jest pierwszym 

zadaniem biskupów, gdyż są oni następcami apostołów. Jezus rozesłał apostołów, aby głosili 

Ewangelię i wyposażył ich w odpowiednie pełnomocnictwa
117

.  
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Kard. Stanisław Ryłko
118

: Kościół w nowej ewangelizacji powinien większy akcent położyć na 

znaczenie nowych wspólnot duchowych i ruchów. (…) Szkoda, że nowe wspólnoty i ruchy nie 

znajdują wewnątrz Kościoła należnego im szacunku i uznania. Stąd konieczne jest autentyczne 

duszpasterskie `nawrócenie` biskupów i księży, gdyż ruchy te są cennym darem i nie mogą być 

postrzegane jako problem, a powinny mocniej być zintegrowane z pracą duszpasterską. 

Kard. Angelo Sodano
119

: W nowej ewangelizacji nie chodzi tylko o slogan albo nową technikę, 

jaką stosuje się w walce z analfabetyzmem, czy przy kampanii wobec zderzenia z nowymi 

mediami, których na nowo trzeba się uczyć. O wiele więcej, Kościół musi stanąć wobec 

aktualnych wyzwań i trudności, przezwyciężyć swój sceptycyzm i przy wsparciu Boga 

wydobywać skarb `starego` i `nowego`. Równocześnie Kościół musi wykonywać zadanie nowej 

ewangelizacji z większą pokorą.  

Kard. Péter Erdö
120

: Te inicjatywy
121

 osiągnęły trwałe rezultaty. Zawiązały się nie tylko liczne 

kontakty z niewierzącymi. Misje doprowadziły także do tego, że wspólnoty na nowo odkryły 

swoje misyjne powołanie. (…) Są one prawdziwym błogosławieństwem dla Kościoła. Muszą 

jednak przeciwstawiać się postmodernistycznym próbom i nie zadowalać się tylko własnymi 

uczuciami i spostrzeżeniami. 

Kard. Timothy Dolan
122

: Nowa ewangelizacja przypomina nam o tym, że jej aktorzy najpierw 

sami muszą się ewangelizować. Dlatego uważam, że najważniejszym sakramentem nowej 

ewangelizacji jest spowiedź i dziękuję papieżowi Benedyktowi, że nam o tym przypomniał. 

Sakramenty inicjacji– chrzest, bierzmowanie, eucharystia – wypełniają aktora ewangelizacji, 

prowokują go, uzbrajają go. Sakrament spowiedzi ewangelizuje ewangelizatora, bowiem 

przynosi nam sakramentalny kontakt z Jezusem, który wzywa nas do nawrócenia serc i inspiruje 

nas do tego, aby odpowiedzieć na Jego zaproszenie do pokuty. (…) Szukamy ożywieni: reform 

struktur, systemów, instytucji i innych ludzi. Tak, to jest dobre. Szukamy odpowiedzi na pytanie: 

`Co jest fałszywe na tym świecie?` Nie jest to polityka, gospodarka, sekularyzm, 

zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie … nie. Jak napisał Chesterton: „Odpowiedź 

na pytanie `Co jest fałszywe na tym świecie? składa się z dwóch słów: `Ja jestem.` (…) Te słowa 

prowadzą do nawrócenia serca i pokuty, chodzi o serce zapraszające Ewangelię. Tak dzieje się 

w sakramencie spowiedzi. On jest sakramentem ewangelizacji.  

Kard. Diarmuid Martin
123

: Młodzi ludzie, którzy poszukują wiary, często czują się osamotnieni 

w swoich poszukiwaniach. Często spotykają się z obojętnością, niezrozumieniem a nawet 
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wrogością. Zadaniem Kościoła jest wzmocnienie swojej obecności w szkołach i dawanie 

propozycji młodym ludziom, którzy mieli dotychczas powierzchowny kontakt z chrześcijańską 

wiarą. 

Abp Gerhard Ludwig Müller
124

: Dla nowej ewangelizacji konieczne jest przezwyciężenie 

pewnych wewnątrzkościelnych debat, które zajmują się ciągle tymi samymi tematami. 

Chrześcijańska wiara w swym całokształcie i nowości musi raczej stać się ponownie tematem. 

W tym biskupi odnajdą siłę wspólnoty, która nigdy nie stanie się płaszczykiem dla 

niezrozumiałej autonomii. 

Bp Ägidius Zsifkovics
125

: Uczestnicy Synodu są w jednym punkcie zgodni, a mianowicie, że 

nowa ewangelizacja musi zacząć się od samych ewangelizatorów: biskupów, księży, zakonników 

i świeckich. Należy skończyć z wewnętrznymi przepychankami i strukturalnymi sporami. 

Podczas gdy w niektórych krajach tego świata chrześcijanie są gotowi umierać za wiarę to w 

Europie środkowej na wysokim poziomie biadolą. Księża i świeccy muszą się do siebie 

przybliżyć i na nowo uczyć się, co jest na prawdę ważne. Każdy z nas musi zacząć od siebie 

samego i postawić sobie pytanie: jak wygląda mój stosunek do Jezusa Chrystusa? Czy żyję tak, 

jak On nauczał? Czy jestem dobry? Czy dobrze obchodzę się z moim bliźnim? Chodzi o to, aby 

w dzisiejszych czasach na nowo pokazać prostotę wiary i na nowo zakorzenić swoje spotkanie 

z Chrystusem. W XXI w. potrzeba nowego, pogłębionego spojrzenia na Jezusa Chrystusa.  

Kard. Kazimierz Nycz
126

: Na konieczność odpowiedniej formacji katechetów i animatorów 

życia parafialnego, aby potrafili prowadzić dzieło nowej ewangelizacji, wskazał w swym 

wystąpieniu kard. Kazimierz Nycz. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że wspólnymi 

wyzwaniami Kościoła na całym świecie jest laicyzacja, relatywizm, subiektywizm, a także 

traktowanie religii jako rzeczywistości prywatnej. Oprócz tego w Europie sporym problemem 

jest kwestia ludzi ochrzczonych w dzieciństwie, które następnie porzucają swą wiarę. Zdaniem 

kard. Nycza w Polsce problem ten wynika z faktu, że decyzja rodziców o ochrzczeniu dziecka 

nie wypływa z ich żarliwej wiary. Zadaniem Kościoła jest więc wprowadzenie w wiarę, w życie 

sakramentalne, wspólnotowe. Nie ulega wątpliwości, że głównym miejscem inicjacji 

chrześcijańskiej musi być nadal rodzina, wspierana przez parafię, ruchy kościelne i działające 

w parafii wspólnoty. Parafia powinna być uprzywilejowanym miejscem nowej ewangelizacji. 

Jednocześnie podkreślił znaczenie katechizacji szkolnej, jako ważnego miejsca nowej 

ewangelizacji. Jednak zaniepokojenie musi budzić dysproporcja między młodzieżą 

uczestniczącą w katechezie, a biorącą udział w życiu sakramentalnym. Wyzwanie to dotyczy 

zarówno młodzieży jak jej rodziców. W przekonaniu kard. Nycza katecheza szkolna nie jest 

w dostatecznym stopniu wykorzystana dla celów ewangelizacji i spotkania z tymi, którzy 

pomimo, iż zostali ochrzczeni zaniechali życia religijnego. Dlatego podkreślił on konieczność 

nowego podejścia do formacji katechetów i animatorów grup parafialnych. Nie wystarcza 
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przygotowanie ich do duszpasterstwa i katechezy, ale także formacji do ewangelizacji, czemu 

służą w Polsce powstałe w ostatnim okresie szkoły nowej ewangelizacji. Są one nadzieją dla 

nowej ewangelizacji. 

Ewangelizacja w świetle Kościoła i świata – pierwszy tydzień Synodu Biskupów
127

. 

Najczęściej poruszane tematy podczas pierwszego: Samoewangelizacja, przestrogi przed 

„bojaźnią” w głoszeniu i dawaniu świadectwa wiary chrześcijańskiej we współczesnym świecie, 

wspólnoty i ruchy, jako znaki nowej ewangelizacji, panorama warunków nowej ewangelizacji 

na poszczególnych kontynentach, ewangelizacyjny kryzys Kościoła, rola kobiet, parafii, 

mediów, duszpasterstwa w dziele ewangelizacji.  

Benedykt XVI
128

: Wiara domaga się żarliwości, ognia, a musi wystrzegać się letniości, która 

dyskredytuje chrześcijaństwo. 

Chrześcijanin nie może być letni. Przed tym, jako największym niebezpieczeństwem dla 

chrześcijaństwa, ostrzega Apokalipsa. Ta letniość bowiem dyskredytuje chrześcijaństwo. 

Tymczasem wiara powinna być w nas ogniem miłości, płomieniem, który rzeczywiście ogarnia 

moje jestestwo i tak przechodzi na innych. To jest metoda ewangelizacji: prawda staje się we 

mnie miłością, a miłość zapala jak ogień także bliźniego. Tylko tak, zapalając drugich ogniem 

własnej miłości, rzeczywiście rośnie ewangelizacja, obecność Ewangelii, która nie jest już 

jedynie słowem, ale rzeczywistością, którą się żyje. 

Ogień Boży to ogień przemieniający, ogień pasji, który owszem niszczy w nas to, co nie 

prowadzi do Boga, ale przede wszystkim przekształca, odnawia i stwarza nowego człowieka, 

staje się Bożym światłem. 

Benedykt XVI: (Msza na rozpoczęcie Roku Wiary): Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej. 

(…) Dlatego uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy tak znaczącej okazji, jak 

obecna, byłoby rozniecenie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby 

głosić ponownie Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Jednak, aby ten wewnętrzny impuls 

do nowej ewangelizacji nie pozostał jedynie ideałem i nie grzeszył zamętem, trzeba, aby opierał 

się na konkretnej i precyzyjnej podstawie, a są nią dokumenty Soboru Watykańskiego II, 

w których znalazł on swój wyraz. 

Rozprzestrzeniła się pustka... Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym 

własnym życiem wskazują drogą ku Ziemi obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa 

wiara otwiera serce na Łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż 

kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez 

Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi. 
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Ojciec Święty zaproponował, aby Rok Wiary stał się pielgrzymką na pustyniach współczesnego 

świata, w której trzeba nieść tylko to, co istotne: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani 

pieniędzy ani dwóch sukien – jak mówi Pan apostołom posyłając ich na misję (por. Łk 9,3), lecz 

Ewangelię i wiarę Kościoła, której jaśniejącym wyrazem są dokumenty II Powszechnego 

Soboru Watykańskiego, podobnie jak też nim jest opublikowany przed dwudziestu laty 

Katechizm Kościoła Katolickiego.  

 

 
129

 

Pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” obradowało 7–28 

października XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Jego uczestnicy ogłosili 

Orędzie do Ludu Bożego i sformułowali 58 „Propozycji” do posynodalnej adhortacji 

apostolskiej. – Synod był bardzo dynamiczny, a najważniejszym jego przesłaniem jest zachęta 

do dawania świadectwa o wierze przykładem własnego życia – podsumował dla KAI abp 

Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi. 

Głos doradczy 

Do Watykanu przybyło 262 ojców synodalnych. Była to największa liczba uczestników w 47-

letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatów z całego świata. 103 reprezentowało 

Europę, 63 Amerykę, 50 Afrykę, 39 Azję i 7 Oceanię. Spośród nich 10 to zwierzchnicy 

katolickich Kościołów wschodnich, 32 – przewodniczący krajowych konferencji biskupich, 26 – 

szefowie urzędów kurii rzymskiej, 211 – biskupi diecezjalni (ordynariusze) i 11 – biskupi 

pomocniczy. 

Z naszego kraju na synod pojechali kardynałowie: Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, a także 

arcybiskupi: Józef Michalik i Stanisław Gądecki. W obradach uczestniczyli też Polacy stojący 

na czele urzędów watykańskich: prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kard. Zenon 

Grocholewski oraz przewodniczący Papieskich Rad: ds. Świeckich – kard. Stanisław Ryłko 

i Duszpasterstwa Służby Zdrowia – abp Zygmunt Zimowski. 

W zgromadzeniu uczestniczyło także 45 ekspertów i 48 audytorów. Z Polski w gronie 

ekspertów byli: katechetyk ks. Krzysztof Mielnicki z diecezji drohiczyńskiej i dyrektorka 

Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie s. Anna Emmanuela 

Klich. Natomiast wśród zaproszonych na obrady audytorów po raz kolejny znalazła się Ewa 

Kusz, była przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Przybyli też delegaci 

z innych wspólnot chrześcijańskich oraz zaproszeni goście specjalni, m.in. tradycyjnie już 

przeor Wspólnoty z Taizé brat Alois. W sumie w auli synodalnej gromadziło się około 400 

osób. 

Konkretnym owocem zgromadzenia jest 58 „Propozycji” (wybranych spośród 326 

przedstawionych przez uczestników obrad) przekazanych Benedyktowi XVI, który może (ale 

nie musi) wykorzystać je w posynodalnej adhortacji (czyli zachęcie) apostolskiej – dokumencie 
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o charakterze duszpasterskim, zbierającym wnioski wypływające z synodalnej dyskusji. 

W przeciwieństwie do soborów powszechnych zgromadzenia Synodu Biskupów nie mają 

bowiem mocy decyzyjnej. Choć gromadzą się na nich przedstawiciele episkopatów całego 

świata, stanowią one jedynie formę konsultacji, a ich uczestnicy mają tylko głos doradczy. 

Przedstawiają swoje opinie, które nie są w żaden sposób wiążące dla papieża. Z technicznego 

punktu widzenia adhortacja jest redagowana przez członków Rady Sekretariatu Generalnego 

Synodu Biskupów (12 pochodzi z wyboru, a 3 mianuje papież), a Ojciec Święty nadaje jej 

ostateczny kształt. Spodziewać się jej można zazwyczaj po dwóch latach od zakończenia obrad. 

Ewolucja definicji nowej ewangelizacji 

Frédéric Mounier z francuskiego dziennika „La Croix” podkreśla, że nie był to „synod rzymsko-

kurialny” z rezultatami znanymi już z góry i że zarówno ojcowie synodalni, jak i eksperci byli 

zadowoleni z poziomu przemówień. Większości słuchał osobiście papież. Wynikało z nich 

jednoznacznie, że nauczanie Soboru Watykańskiego II jest rzeczywiście busolą Kościoła na 

całym świecie. 

Komentatorzy zauważają, że choć w auli synodalnej padło wiele ważkich słów, to nie udało się 

konkretnie zdefiniować pojęcia nowej ewangelizacji, która była przecież przedmiotem obrad. 

W rezultacie ci, którzy zabierali głos, mówili o różnych jej aspektach. Wystąpienia dotyczyły 

więc: sekularyzacji, praw człowieka, wolności religijnej, mi-gracji, społecznego nauczania 

Kościoła, katechizacji, teologii, pobożności ludowej, ruchów kościelnych, parafii, ekumenizmu, 

dialogu z nauką, życia konsekrowanego, roli młodzieży itp. Katolicki patriarcha ormiański po 

prostu przed-stawił historię swojego Kościoła. 

W rozmowie z KAI kard. Kazimierz Nycz przyznał, że w ciągu trzech tygodni obrad 

„poszerzała się definicja nowej ewangelizacji”, której „ostateczny kształt” znajdziemy dopiero 

w papieskiej adhortacji. Na początku mówiono „o tych, którzy zostali ochrzczeni, przyjęli 

sakramenty i z różnych powodów odeszli”. Jednak na zakończenie, „bez ustalania jakiegoś 

rankingu ważności”, wyodrębniono trzech „adresatów” nowej ewangelizacji: ludzi, którzy 

w ogóle nie znają Chrystusa, wszystkich wiernych, aktywnie uczestniczących w życiu Kościoła 

i „osoby, które formalnie są w Kościele, ale oddaliły się od niego i Chrystusa”. 

Rozdźwięk ten próbował pogodzić Benedykt XVI w homilii podczas Mszy św. kończącej 

obrady. Wyprowadził z niego trzy wskazania duszpasterskie. Pierwsze dotyczy prowadzenia 

odpowiedniej katechezy, która ma towarzyszyć w przygotowaniu do chrztu, bierzmowania, 

Eucharystii i sakramentu pokuty. Drugim jest konieczność prowadzenia misji ad gentes 

(głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas nie znają Jezusa Chrystusa) nie tylko 

w Afryce, Azji czy Oceanii, lecz – z powodu migracji ludności – także w krajach już dawno 

temu zewangelizowanych. Trzecim jest prowadzenie osób ochrzczonych, które nie żyją zgodnie 

z wymogami wiary, do ponownego spotkania z Jezusem Chrystusem, odkrycia radości wiary 

i powrotu do praktyk religijnych we wspólnocie wierzących. Wymaga to jednak nowych metod, 

nowego języka i duszpasterskiej kreatywności. 
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Do pojęcia „nowa ewangelizacja” zaliczono więc zarówno misje ad gentes (do pogan), 

tradycyjne duszpasterstwo obejmujące katolików, jak i próby odzyskania dla Chrystusa ludzi 

ochrzczonych, którzy wiarę odłożyli na bok. Dwie pierwsze dziedziny traktowane były 

dotychczas jako elementy ewangelizacji, bez przymiotnika „nowa”. Tylko tę trzecią dotychczas 

uznawano za „nową ewangelizację” – tak było zarówno w dokumencie roboczym zgromadzenia 

(„Instrumentum laboris”), jak i w relacji wprowadzającej w obrady, którą przedstawił kard. 

Donald Wuerl z Waszyngtonu. Wynika stąd, że zgromadzenie synodu faktycznie dotyczyło 

wszelkich form ewangelizacji. 

Orędzie i „Propozycje” 

W Orędziu do Ludu Bożego uczestnicy synodu wezwali do odważnego i radosnego głoszenia 

Ewangelii we współczesnym świecie. Z dokumentu przebija głęboki chrześcijański optymizm, 

radość, nadzieja i zachęta do odwagi w głoszeniu i szerzeniu wiary. Ewangelizację tę trzeba 

zacząć od samego siebie, wszystkie bowiem słabości i osobiste grzechy uczniów Jezusa 

podważają jej wiarygodność. Nawet takie problemy, jak globalizacja, zeświecczenie, migracje, 

ateizm i agnostycyzm czy współczesne kryzysy polityczne i inne powinny – mimo trudności 

i cierpień, jakie powodują – stać się jeszcze jedną okazją do ewangelizacji. Chrześcijanie 

powinni przy tym spoglądać na świat ze spokojną odwagą, gdyż – mimo rozlicznych 

sprzeczności i wyzwań – pozostaje on zawsze tym światem, który Bóg kocha. 

Konkretne postulaty ojców synodalnych zawarte są w „Propozycjach” przedstawionych 

papieżowi. Chcą oni m.in. opracowania kompendium głoszenia Ewangelii, które uczyłoby, jak 

prowadzić do spotkania z Chrystusem, i zawierało wytyczne dla formacji katolickich 

ewangelizatorów. Sugerują, by Ojciec Święty rozważył stosowność utworzenia specjalnej 

komisji lub powierzył Papieskiej Radzie „Iustitia et Pax” zadanie monitorowania ataków na 

wolność religijną oraz gromadzenia ścisłych informacji na ten temat, aby bronić wolności 

sumienia. Proszą też teologów o rozwijanie apologetyki, jakiej potrzebuje nowa ewangelizacja, 

oraz podejmowanie współczesnych wyzwań intelektualnych, bez czego nie ma dziś mowy 

o głoszeniu Ewangelii. Apelują także m.in. o ewangelizowanie poprzez piękno liturgii i sztuki 

kościelnej. 

Jednak większość postulatów dotyczy raczej odnowy tradycyjnego duszpasterstwa przez 

nadanie mu bardziej ewangelizacyjnego charakteru. Ojcowie synodalni zachęcają do 

prowadzenia misji i rekolekcji parafialnych, współdziałania ruchów i stowarzyszeń katolickich 

i budowania jedności wokół biskupów. Podkreślają potrzebę zachowania tożsamości szkół 

katolickich, aby były miejscami dawania świadectwa żywej wiary. Domagają się, by w każdej 

diecezji przygotowano miejsca, w których stale można pojednać się w konfesjonale z Panem 

Bogiem. Wskazują na konieczność takiego wychowania, aby ludzie potrafili przeżywać swą 

seksualność zgodnie z zasadami antropologii chrześcijańskiej, zarówno przed ślubem, jak 

i w małżeństwie. Podkreślają, że „każdy plan ewangelizacji musi zawierać naznaczone 

szacunkiem zaproszenie dla osób żyjących samotnie, aby doświadczyły Boga w rodzinie 

Kościoła”. 
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Inne postulaty mają tak ogólny charakter, że trudno je nazwać wprost „propozycjami”. 

Podkreślono np. znaczenie przezwyciężenia istniejących podziałów wśród chrześcijan dla 

wspólnego świadectwa Ewangelii, przy zachowaniu swej katolickiej tożsamości. Zachęcono do 

dialogu („pomimo trudności”) z muzułmanami – jego przedmiotem powinny być szczególnie 

obrona i poszanowanie nienaruszalnej godności każdej osoby ludzkiej. Wskazano też na rolę 

świeckich w ewangelizacji i potrzebę zgodnej współpracy czynnika hierarchicznego 

i charyzmatycznego. 

Rachunek sumienia 

Wobec braku jasnej definicji nowej ewangelizacji za najważniejszy owoc zgromadzenia 

należałoby uznać samą analizę warunków, w jakiej przychodzi działać Kościołowi 50 lat od 

rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Przedstawiciele wszystkich kontynentów ukazali 

„potrzebę nowej ewangelizacji, gdyż ich kultury są dotknięte procesem zeświecczenia” 

i obojętności wobec religii. Świat gdzie indziej szuka dziś dla siebie źródeł inspiracji. Szerzy się 

nieznajomość wiary chrześcijańskiej. Zamiast lekcji religii katolickiej w szkołach proponuje się 

religioznawstwo, co może prowadzić do synkretyzmu albo obojętności religijnej. Doskwiera 

sekularyzacja i materializm, atakowane jest małżeństwo i życie, krytykowana jest publiczna 

obecność wiary, a media często szkalują Kościół. Narasta islamski fundamentalizm. Katolicy 

doznają dyskryminacji, a nawet przemocy. Jednocześnie osłabła tożsamość wielu uczniów 

Chrystusa, konieczne jest więc pogłębienie ich formacji chrześcijańskiej. W sytuacji napływu 

imigrantów, wśród których jest wielu wyznawców innych religii lub niewierzących, niełatwo 

jest odróżnić zadania pierwszej i nowej ewangelizacji. W warunkach tych wyzwań – jak 

podkreślono w „Propozycjach” – orędzie ewangeliczne może być jedynie proponowane, nigdy 

zaś narzucane, jako orędzie prawdy i piękna, które może ludziom pomóc w uniknięciu 

samotności czy poczucia bezsensu życia. 

Obrady synodalne stały się też swego rodzaju „duszpasterskim rachunkiem sumienia” Kościoła 

ze sposobu głoszenia Ewangelii w społeczeństwie. Kościół – wskazał Benedykt XVI – ma 

usiąść u boku ludzi naszych czasów, jak Chrystus przy Samarytance, by ich wysłuchać i im 

towarzyszyć w poszukiwaniu Boga. 

Generał jezuitów proponował, by zastosować zasadę twórcy Apple’a Steve’a Jobsa: „Interesują 

mnie potrzeby konsumentów, a nie producentów”. – Na synodzie są głównie producenci – 

mówił z uśmiechem o. Adolfo Nicolás na konferencji prasowej i wskazał, że kluczowy dla 

konkretnej realizacji nowej ewangelizacji będzie wkład ludzi świeckich. 

Obserwatorzy zauważają, że o ile pełne nadziei orędzie końcowe zostało przyjęte przez ojców 

synodalnych niemal jednogłośnie, o tyle wybór propozycji wywołał wśród nich niedosyt, nie 

mieli bowiem wpływu na ich redukcję, scalanie i ostateczny kształt; mogli tylko nad nimi 

głosować. 

Mounier zauważa dwa nurty myślenia zawarte w dwóch ogłoszonych dokumentach. Pierwszy, 

obecny w propozycjach dla papieża, stanowi wezwanie do ponownego oparcia przekazu wiary 

o parafię terytorialną, posługę kapłańską i unowocześnienie sposobów przekazu wiary. Drugi, 
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ujawniający się w orędziu końcowym, wzywa do brania pod uwagę przemian zachodzących 

w społeczeństwie i wejścia z nim w dialog, aby doprowadzić je do nawrócenia. 

Niektórzy uczestnicy obrad zwracali uwagę na brak „prawdziwej teologicznej dyskusji” 

zakorzeniającej nową ewangelizację, choć kard. Wuerl w swoim podsumowaniu synodalnych 

debat zauważył, że wynika z nich „z wielką jasnością idea, że fundamentem nowej 

ewangelizacji dla przekazu wiary jest przede wszystkim działanie Trójcy Przenajświętszej 

w historii”. Jezus Chrystus po swej śmierci i Zmartwychwstaniu posłał Kościół, swoją 

Oblubienicę i swe nowe Ciało, na świat, aby kontynuował Jego misję ewangelizacyjną. Z tego 

względu „obowiązek głoszenia zbawczej prawdy spoczywa nie tylko na duchowieństwie 

i osobach konsekrowanych”. Ważną rolę w misji upowszechniania wiary odgrywa „każdy uczeń 

Chrystusa”. Prawdą jest jednak, że rozważania na temat nowej ewangelizacji dotyczyły głównie 

jej aspektów praktycznych. 

Wśród pozytywów ojcowie synodalni wymieniali obecność delegatów prawosławnych 

i protestanckich. Prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej i prymas Wspólnoty 

Anglikańskiej abp Rowan Williams nie mieli ograniczeń czasowych (biskupom przysługiwało 

pięć minut, a audytorom cztery) i mogli mówić niemal tak długo, jak papież, który kilkakrotnie 

zabierał głos, wnosząc własny wkład w obrady. 

Jak jednak wskazówki tego synodu zostaną przyjęte w diecezjach? Relator specjalny synodu 

abp Pierre-Marie Carré z Montpellier żartuje, że nie będzie to na pewno wcielanie w życie 

„jedynie słusznej linii partyjnej”. Można przypuszczać, że inspirująca rola w tym zakresie 

przypadnie Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której kompetencje papież 

dodatkowo poszerzył o sprawy związane z katechizacją. 

Kościół potrzebuje odnowy 

Wniosek, jaki kard. Wuerl wyciągnął z obrad, brzmi: „Kościół potrzebuje odnowy duchowej”. 

W podejmowanych już inicjatywach nowej ewangelizacji w Afryce, Ameryce, Azji, Oceanii 

i Europie „małe wspólnoty chrześcijańskie stają się żywymi ośrodkami ewangelizacji”. Odnowa 

parafii, ze szczególnym uwzględnieniem działania ludzi świeckich, ma zasadnicze znaczenie dla 

odnowy Kościoła. 

W tej sytuacji konieczne jest wzmocnienie „kościelnej komunii, więzi z Bogiem i między nami 

jako Kościołem”. Dlatego potrzebny jest powrót do sakramentów, a zwłaszcza postawienie 

Eucharystii w centrum życia. – Najważniejszym wymogiem naszych czasów jest duchowa 

odnowa, do której głoszenia i wprowadzania w życie wezwany jest Kościół. Odnowa duchowa 

stanowi najważniejszy element nowej ewangelizacji, jako że zakłada odnowę osobistego 

spotkania z Chrystusem i katechezy wspierającej nasz wzrost duchowy – zaznaczył relator 

generalny zgromadzenia. Zauważył, że „nowa ewangelizacja powinna objąć społeczeństwo, 

w którym żyjemy”, a jej naturalnym środowiskiem jest kultura. 

Wśród tematów podejmowanych przez ojców synodalnych wyróżnił „konieczność podkreślania 

roli Kościoła jako prawdziwej obecności Chrystusa w dzisiejszym świecie”. Prowadzenie przez 

Kościół swych „licznych dzieł miłości” w dziedzinie sprawiedliwości społecznej, służby 
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zdrowia, edukacji itp. jest „elementem jego tożsamości” i „znakiem, w którym inni mogą 

rozpoznać czynną obecność Boga w świecie”. 

Za „konstytutywny element” nowej ewangelizacji uczestnicy synodu uznali edukację, 

szczególnie młodzieży, a także wspieranie rodziny, dzięki której wiara jest przekazywana nawet 

w najtrudniejszych sytuacjach. Wskazali też na „fundamentalną rolę kobiet w życiu Kościoła 

i miejsce matki w przekazie wiary w rodzinie”. Przede wszystkim jednak podkreślali „rolę 

świeckich w dziele nowej ewangelizacji”. – Na wszystkich szczeblach życia zawodowego: 

w edukacji, prawie, polityce, gospodarce i na wszystkich polach zaangażowania świeckich 

zadaniem każdego katolika jest przypominanie ludziom o praktykowaniu wiary słowem, ale 

nade wszystko czynem, działaniem i swoim sposobem życia – stwierdził kard. Wuerl. 

Wspomniał też o zjawisku migracji. Zdarza się bowiem, że katolicy przybywając do nowego 

środowiska, przestają być „aktywni w wierze”. Ich przyjęcie i włączenie do lokalnej wspólnoty 

kościelnej „może być formą nowej ewangelizacji” – zauważył metropolita Waszyngtonu. 

Impuls do samoewangelizacji 

Z kolei dla bp. Ägidiusa Zsifkovicsa z Austrii synod był „impulsem do samoewangelizacji”. – 

Uczestnicy synodu są w jednym punkcie zgodni, a mianowicie że nowa ewangelizacja musi 

zacząć się od samych ewangelizatorów: biskupów, księży, zakonników i świeckich – powiedział 

ordynariusz diecezji Eisenstadt. Dlatego „należy skończyć z wewnętrznymi przepychankami 

i strukturalnymi sporami”. Księża i świeccy „muszą się do siebie przybliżyć i na nowo uczyć 

się, co jest naprawdę ważne”. 

– Każdy z nas musi zacząć od siebie samego i postawić sobie pytanie: jak wygląda mój stosunek 

do Jezusa Chrystusa? Czy żyję tak, jak On nauczał? Czy dobrze obchodzę się z moim bliźnim? 

– wskazuje austriacki hierarcha. Jeśli tylko co dziesiąty katolik postawi sobie to pytanie i będzie 

gotowy do zmiany zachowania, to już jutro będziemy mieli inny Kościół i inny świat. 

Największe wrażenie zrobiła na nim wypowiedź jednego z jego kolegów, który wezwał braci 

w biskupstwie i księży do zlustrowania ich własnego życia w kontekście jego prostoty, pokory 

i poświęcenia. Chodzi o „ponowne odnalezienie duchowości i wiarygodności kapłańskiego 

życia”. 

Zdaniem bp. Zsifkovicsa motywem przewodnim synodu było przekonanie, że nowa 

ewangelizacja nie jest żadną strategią, żadnym programem czy ogólnym planem. – Kto tego 

oczekiwał, będzie rozczarowany – powiedział ordynariusz Eisenstadt. Chodziło o to, by 

„w dzisiejszych czasach na nowo pokazać prostotę wiary i na nowo zakorzenić swoje spotkanie 

z Chrystusem”. 

Natomiast dla Benedykta XVI czas kolegialnej refleksji, jaką były obrady synodalne, stał się – 

jak sam to określił – „zwierciadłem Kościoła powszechnego, z jego cierpieniami, zagrożeniami, 

niebezpieczeństwami”, ale też z jego „radościami i doświadczeniami obecności Boga, także 

w trudnych sytuacjach”. 
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Kard. Nycz powiedział KAI, że „po każdym takim spotkaniu, a szczególnie po tym synodzie 

wyjeżdżamy przede wszystkim z doświadczeniem powszechności Kościoła”. Jako ojcowie 

synodalni „wraz z papieżem odczuwamy działanie i obecność Ducha Świętego”. 
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Do odważnego i radosnego głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie wezwali wszystkich 

wiernych ojcowie synodalni w Orędziu Synodu Biskupów do Ludu Bożego. Ten obszerny 

dokument, ogłaszany tradycyjnie na zakończenie kolejnego spotkania synodalnego 

i zatwierdzony podczas 20. kongregacji generalnej, przedstawiono w 5 językach 26 października 

w Watykanie. 

Orędzie ujmuje temat kończącego się zgromadzenia: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary 

chrześcijańskiej” w 14 punktach, z których każdy odnosi się do innej rzeczywistości Kościoła 

i świata. Przy tym z całego dokumentu przebijają głęboki chrześcijański optymizm, radość, 

nadzieja i zachęta do odwagi w głoszeniu i szerzeniu wiary, do czego niezbędnym warunkiem 

jest nawrócenie serc, które należy zacząć od samego siebie. 

Ojcowie synodalni odwołali się najpierw do ewangelicznego opisu spotkania Jezusa 

z Samarytanką z pustym naczyniem przy studni w Sychar. Tak jak ona dzisiejszy świat odczuwa 

pragnienie i tęsknotę za Bogiem i też podobnie jak ona, gdy dowiedziała się, kim jest jej 

rozmówca, postanowiła zaraz podzielić się tą wiadomością z otoczeniem, chrześcijanie naszych 

czasów winni stawać się świadkami Jezusa oraz głosić światu orędzie zbawienia i nadziei, 

prowadzić dzisiejszą ludzkość do Boga. 

Zadanie to dotyczy wszystkich regionów świata, zarówno dawnej, pierwotnej, jak i najnowszej 

ewangelizacji – głosi dalej Orędzie. Zwraca uwagę, że aby ewangelizować, trzeba przede 

wszystkim samemu się ewangelizować, toteż Kościół wzywa do nawrócenia, które należy 

zacząć od samego siebie. Wszystkie bowiem słabości i osobiste grzechy uczniów Jezusa 

podważają wiarygodność tego posłannictwa. Chrześcijanie winni jednak przezwyciężać strach 

wiarą i spoglądać na świat ze spokojną odwagą, gdyż – mimo rozlicznych sprzeczności 

i wyzwań – pozostaje on zawsze tym światem, który Bóg kocha. 

W tym kontekście dokument synodalny daje wyraz wielkiemu optymizmowi, podkreślając, że 

nawet takie problemy, jak globalizacja, zeświecczenie, migracje, ateizm i agnostycyzm czy 

współczesne kryzysy polityczne i inne winny – mimo trudności i cierpień, jakie powodują – stać 

się jeszcze jedną okazją do ewangelizacji. Chodzi bowiem nie o odkrywanie nowych strategii 

szerzenia Ewangelii jako produktu rynkowego, ale o odkrycie na nowo sposobów, dzięki 

którym ludzie stają przed Jezusem. 

W związku z tym Orędzie wymienia najpierw rodzinę, opartą na związku mężczyzny i kobiety, 

jako naturalne miejsce ewangelizacji i podkreśla, że cieszy się ona poparciem ze strony 
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Kościoła, polityki i społeczeństwa. A w jej łonie szczególną rolę mają do odegrania z jednej 

strony kobieta jako matka i małżonka, z drugiej mężczyzna jako ojciec. To rodzina jest pierwszą 

szkołą modlitwy i przekazu wiary, a także świadectwa dawanego o niej przed młodymi 

pokoleniami. Dokument synodalny nie pomija też trudnej, a nawet bolesnej sytuacji osób 

rozwiedzionych, żyjących w związkach partnerskich i tych, które ponownie zawarły małżeństwa 

cywilne, dodając i potwierdzając, że wprawdzie nie mogą one przystępować do sakramentów, 

ale Pan ich nie opuścił, Kościół zaś jest domem, który przyjmuje wszystkich. 

Kolejnym bardzo ważnym ośrodkiem ewangelizacji jest parafia – stwierdzają ojcowie synodalni 

oraz przypominają o ważności życia konsekrowanego i stałej formacji kapłanów i osób 

zakonnych. Wzywają również świeckich do głoszenia Ewangelii w łączności z Kościołem. 

Szczególną uwagę zwracają na młodych – teraźniejszość i przyszłość ludzkości i Kościoła – 

w perspektywie słuchania i dialogu, aby wyzwolić, a nie uśmiercić ich entuzjazm. 

Nowa ewangelizacja ma przed sobą rozległe horyzonty w świecie, toteż podstawowe znaczenie 

ma tutaj dialog, który należy prowadzić różnorako i wielopłaszczyznowo: z kulturą, 

w dziedzinie wychowania, ze środkami przekazu i z nauką. W dialogu z kulturą chodzi o nowy 

sojusz wiary i rozumu, ze światem oświaty i wychowania – o całościową formację osoby 

ludzkiej, media natomiast są miejscem, w którym często formują się sumienia i które stwarzają 

nowe możliwości dotarcia do serca człowieka. I wreszcie nauka, gdy nie zamyka człowieka 

w materializmie, staje się sojusznikiem wiary w humanizacji życia – podkreśla Orędzie. 

Zwraca następnie uwagę na jeszcze inne miejsce ewangelizacji, jakim jest sztuka, która wyraża 

duchowość za pośrednictwem piękna. Niezbędny jest również dialog ze światem gospodarki 

i pracy, aby zwłaszcza to drugie środowisko nie było ciężarem nie do zniesienia lub niepewną 

przyszłością, ale aby przyczyniało się do rozwoju człowieka. Istotne znaczenie ma też dialog ze 

światem polityki, którą ojcowie synodalni proszą o bezinteresowną i przejrzystą troskę o dobro 

wspólne, z poszanowaniem godności osoby, rodziny opartej na małżeństwie między mężczyzną 

a kobietą, wolności oświatowej i religijnej oraz z odrzuceniem tego wszystkiego, co jest 

przyczyną niesprawiedliwości i nierówności. 

Dokument podkreśla też doniosłość dialogu międzyreligijnego, który może się przyczynić do 

pokoju, odrzucając przy tym fundamentalizm i potępiając przemoc wymierzoną w ludzi 

wierzących i ciężkie przypadki łamania praw człowieka. 

Zdaniem autorów przesłania, szczególnie ważne dla nowej ewangelizacji są takie pojęcia jak 

kontemplacja, w której milczenie pozwala lepiej przyjąć Słowo Boże, i służba ubogim, 

postrzegana jako rozpoznawanie Chrystusa w ich obliczach. 

Orędzie zwraca się z kolei do Kościołów lokalnych w różnych częściach i regionach świata, 

kierując do każdego z nich słowa zachęty do głoszenia Ewangelii. Wschodnim Kościołom 

katolickim o prastarych tradycjach Synod życzy, aby mogły wyznawać i praktykować wiarę 

w warunkach pokoju i wolności religijnej. Kościoły w Afryce są proszone o rozwijanie 

ewangelizacji w spotkaniu i zderzeniu z dawnymi i nowymi kulturami, a ojcowie synodalni 

wzywają także rządy Czarnego Lądu do zaprzestania konfliktów i aktów przemocy. 



 155 

Chrześcijanie Ameryki Północnej, żyjący w kulturze o wielu obliczach odległych od Ewangelii, 

winni dążyć do nawrócenia oraz otwierać się na przyjmowanie imigrantów i uchodźców. 

Amerykę Łacińską Synod wzywa do stałej misji w celu podejmowania wyzwań naszych 

czasów, jak ubóstwo, przemoc czy nowe warunki pluralizmu religijnego (chodzi o gwałtowny 

rozwój sekt i nowych ruchów religijnych na tym kontynencie). Autorzy Orędzia dodają otuchy 

Kościołowi w Azji, niewielkiemu liczebnie, w dodatku często zepchniętemu na margines 

społeczeństwa i prześladowanemu, oraz zachęcają go do mocnego trwania w wierze. Wyrażają 

też duchową bliskość z chrześcijanami tego kontynentu, na którym – w Ziemi Świętej – Jezus 

urodził się, umarł i zmartwychwstał. 

Europa, naznaczona sekularyzacją, także agresywną, oraz zraniona dziesięcioleciami reżymów 

i ideologii wrogich Bogu i człowiekowi, stworzyła jednak kulturę humanistyczną, zdolną do 

nadania oblicza godności osoby i budowania dobra wspólnego. Trudności naszych czasów nie 

powinny więc osłabiać chrześcijan, ale raczej winny być postrzegane jako wyzwanie – 

podkreślili ojcowie synodalni. Wezwali też Kościół w Oceanii do wsłuchania się w obowiązek 

przepowiadania Ewangelii. 

„Postać Maryi przewodzi nam w drodze. Droga ta, jak powiedział Benedykt XVI, może nam się 

wydawać wędrówką przez pustynię; wiemy, że musimy ją przemierzyć, niosąc z sobą to, co 

najważniejsze: towarzystwo Jezusa, prawdę Jego słowa, chleb eucharystyczny, który nas karmi, 

braterstwo wspólnoty kościelnej, zapał miłości. Jest to woda ze studni, która sprawia, że 

pustynia kwitnie. I tak, jak w nocy gwiazdy na pustyni stają się bardziej jaśniejące, tak na niebie 

naszej drogi jaśnieje z zapałem światło Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, której z ufnością 

się zawierzamy” – zakończyli swe Orędzie ojcowie synodalni. 
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W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiono dziś „Propozycje” XIII Zgromadzenia 

Ogólnego Synodu Biskupów obradującego na temat „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary 

chrześcijańskiej”. Jak podkreślono dokument ten z samej swojej natury ma charakter poufny, 

konsultatywny, stanowiący wyraz postulatów ojców synodalnych. Jednakże został on 

opublikowany w wersji prowizorycznej, w języku angielskim, nie będąc jeszcze oficjalnym 

dokumentem Synodu. Jego podsumowania dokona Ojciec Święty w posynodalnej adhortacji 

apostolskiej. 

Propozycje Synodu sformułowano w 58 punktach i podzielono je na cztery części. W pierwszej 

mowa jest o naturze nowej ewangelizacji. Podkreślono, iż jej źródłem jest Trójca Święta, 

wymaga ona rozpoznania znaków czasu, odnowy wiary i wysiłku, aby się nią dzielić. Wymaga 

zwłaszcza inkulturacji wiary, aby doceniała ona to wszystko, co jest pozytywne w każdej 

kulturze, oczyszczając ją równocześnie z elementów sprzecznych z pełną realizacją osoby 
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ludzkiej, jaką zakłada Boży plan. Ojcowie synodalni postulują m.in. opracowanie kompendium 

o głoszeniu Ewangelii, które uczyłoby, jak prowadzić do spotkania z Chrystusem. Dokument 

ten miałby pokazać, jak wygląda kerygmat w Piśmie Świętym i Tradycji. Mógłby się 

odwoływać do doświadczeń świętych misjonarzy. Powinny się w nim znaleźć wytyczne dla 

formacji katolickich ewangelizatorów. 

Biskupi domagają się też uznania prawa każdej osoby, niezależnie od wyznawanego 

światopoglądu do poznania Jezusa Chrystusa i Ewangelii. „Głoszenie to musi dokonywać się 

z całkowitym poszanowaniem każdej osoby, bez jakiegokolwiek prozelityzmu” – czytamy 

w propozycji 10. Wskazano też, że owa ewangelizacja domaga się modlitewnej lektury Pisma 

świętego i oparcia się na dokumentach II Soboru Watykańskiego. 

Druga część „Propozycji” mówi o kontekście, w którym prowadzona jest dziś posługa Kościoła. 

Wskazuje na wyzwania czasów współczesnych, naznaczonych globalizacją i laicyzacją, kiedy 

można mówić niekiedy o prześladowaniach religijnych, czasami o indyferentyzmie, 

ograniczeniach czy szykanach. Orędzie ewangeliczne może być w tych warunkach jedynie 

proponowane, a nie narzucane, jako orędzie prawdy i piękna, które może ludziom pomóc 

w uniknięciu samotności czy poczucia bezsensowności swego życia. 

Ojcowie synodalni domagają się zapewnienia wolności religijnej i wyrażają solidarność ze 

wszystkimi, którzy są prześladowani za wiarę. Zaproponowali, aby Ojciec Święty rozważył 

stosowność utworzenia specjalnej komisji, lub powierzył Papieskiej Radzie „Iustitia et Pax” 

zadanie podjęcia kwestii ataków na wolność religijną oraz gromadzenia ścisłych informacji na 

ten temat, aby bronić swobody sumienia. 

Ojcowie synodalni proszą też teologów o rozwijanie apologetyki, jakiej potrzebuje nowa 

ewangelizacja oraz udziału w odpowiedzi na wyzwania intelektualne, jakiej wymaga dziś 

głoszenie Chrystusowej Ewangelii. Wspominano między innymi o potrzebie ewangelizowania 

poprzez piękno. „Jest ważne, abyśmy dając świadectwo o Jezusie ukazywali Go nie tylko jako 

dobro i prawdę, ale również pełnię piękna” – czytamy w propozycji 20 Synodu. W tym 

kontekście ojcowie synodalni zwracają uwagę na potrzebę zadbania o właściwy wystrój miejsc 

kultu. 

Trzecia część „Propozycji” mówi o duszpasterskiej odpowiedz Kościoła na współczesną 

sytuację. Ojcowie synodalni podkreślili podstawowe znaczenie wspólnoty parafialnej, będącej 

nadal podstawową strukturą życia wiary. Zachęcają do prowadzenia misji czy rekolekcji 

parafialnych, współdziałania w jej ramach różnych ruchów czy stowarzyszeń i budowania 

jedności wokół biskupów. Najwięcej miejsca poświęcono tu kościelnej edukacji, podkreślając 

potrzebę zachowania jej katolickiej tożsamości, aby szkoły katolickie były miejscami 

świadczenia żywej wiary. 

Obok roli liturgii, pobożności ludowej czy teologii wskazano także na znaczenie Sakramentu 

Pokuty, domagając się, aby w każdej diecezji były miejsca, gdzie można pojednać się 

w konfesjonale z Panem Bogiem. Poruszono kwestię duszpasterstwa chorych, troski o ubogich. 
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Wyrażono też wdzięczność Ojcu Świętemu za ustanowienie Papieskiej Rady ds. Krzewienia 

Nowej Ewangelizacji. 

W ostatniej czwartej części, podjęto natomiast kwestię podmiotu nowej ewangelizacji, 

wymieniając na pierwszym miejscu Kościół lokalny, który ma inicjować, koordynować 

i wypełniać działania duszpasterskie, przez które dokonywana jest nowa ewangelizacja. 

Wiele miejsca poświęcono chrześcijańskiej rodzinie (propozycja 48), przekazującej wiarę 

i kształtującej osobę ludzką zgodnie z wartościami Ewangelii. Podkreślono, iż cały Kościół 

musi wspierać rodzinę w jej roli katechetycznej. Poruszono problem związany z rodzinami osób 

rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, sytuację ich dzieci, los małżonków porzuconych, 

kwestię par mieszkających razem bez ślubu i próby zmiany definicji małżeństwa. „Kościół musi 

poszukiwać właściwych odpowiedzi na te sytuacje, a każdy plan ewangelizacji musi zawierać 

naznaczone szacunkiem zaproszenie dla osób żyjących samotnie, aby doświadczyły Boga 

w rodzinie Kościoła” – czytamy w tym punkcie „Propozycji”. Jednocześnie podkreślono 

konieczność wychowania, aby ludzie potrafili przeżywać swą seksualność zgodnie z zasadami 

antropologii chrześcijańskiej, zarówno przed ślubem, jak i w małżeństwie. 

Poruszono kontekst dialogów ekumenicznego (propozycja 52) – z chrześcijanami innych 

wyznań oraz międzyreligijnego (propozycja 53). W odniesieniu do dialogu ekumenicznego 

podkreślono znaczenie przezwyciężenia istniejących podziałów dla wspólnego świadectwa 

Ewangelii, ale także konieczność wierności swej katolickiej tożsamości. Ojcowie synodalni 

pragną, aby Kościół kontynuował swe wysiłki na drodze ku pełnej jedności wszystkich 

chrześcijan. 

W odniesieniu do dialogu z wyznawcami innych religii zachęcili do intensyfikowania relacji 

z muzułmanami, zgodnie z nauczaniem deklaracji „Nostra aetate” II Soboru Watykańskiego. 

„Pomimo trudności dialog ten musi trwać” – czytamy. Wskazano jednocześnie, że jego 

przedmiotem powinny być szczególnie obrona i poszanowanie nienaruszalnej godności każdej 

osoby ludzkiej. 

Wskazano też na rolę świeckich w ewangelizacji i potrzebę zgodnej współpracy czynnika 

hierarchicznego i charyzmatycznego. Propozycje kończą się zawierzeniem całego dzieła Maryi, 

która, jak przypomniano, przez Pawła VI została nazwana „gwiazdą ewangelizacji”. 

 

132
 

KAI: Księże Arcybiskupie, to już ostatnie dni XIII Zgromadzenia Ogólnego Synodu 

Biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji. Czy poruszana w auli synodalnej tematyka 

naznaczy kształt Kościoła XXI wieku? 
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Abp Stanisław Gądecki: Kościół dzięki Synodowi będzie bardziej świadomy konieczności 

nowej ewangelizacji. Jest to Kościół, który nie przeczy swojej tożsamości, trzeba nadal 

prowadzić duszpasterstwo parafialne, działalność misyjną. Natomiast Synod przypomniał nam, 

że Kościół musi zwrócić się także do ochrzczonych, którzy się odeń oddalili. Sytuacja taka jest 

poważnym wyzwaniem dla każdego kapłana, dla wszystkich ochrzczonych: jak dotrzeć do tych, 

którzy nie mają ochoty przyjść do Kościoła. 

KAI: Czy w Polsce mamy świadomość, że bez tęsknoty za Bogiem człowiek jest nieszczęśliwy, 

czy obrady synodalne w jakiś sposób wpłyną na kształt naszego duszpasterstwa? 

- Z punktu widzenia antropologicznego człowiek w takiej sytuacji jest uboższy, nie jest całością, 

jest pozbawiony transcendentnej części swojej osobowości, która go pociąga wzwyż, która go 

przekracza. Bez transcendentnego wymiaru człowiek rozpływa się w materii. Nie osiąga pełni, 

która była zamierzona przez Boga i która kryje się w samej jego naturze. Myślę, że u tych, 

którzy pozostają poza Kościołem, nie ma jeszcze tej świadomości, bo gdyby ona była, nie 

dawałaby im spokoju. Ze strony księży istnieje świadomość, że wielka część społeczeństwa nie 

żyje Chrystusem i nie żyje życiem Kościoła, choć nie bardzo wiedzą jak do takich osób dotrzeć. 

Myślę, że Synod pomoże w znalezieniu dróg dotarcia do tych ludzi, tak aby Dobra Nowina 

o zbawieniu w Chrystusie dotarła także do tej grupy osób. 

KAI: Często mamy do czynienia w mediach z bardzo głośnymi deklaracjami niewiary, 

niekiedy wręcz agresywnymi. Co mamy wówczas robić, jak podchodzić do tych osób? Czy to 

wołanie, ten krzyk, coś oznacza? 

- Za każdym razem, kiedy słyszymy tego rodzaju wołanie, dowodzi ono, że człowiek bez Boga 

nie czuje się szczęśliwy. Czasem takie prowokacje wynikają z poszukiwania przekonującej 

odpowiedzi. Czasami jesteśmy świadkami ateizmu wulgarnego, który nie szuka żadnego 

uzasadnienia rozumowego niewiary, lecz dąży jedynie do zniszczenia chrześcijaństwa. Także 

w takiej postawie mieści się jakiś krzyk udręczonej ludzkości, który domaga się pomocy. Także 

w tym przypadku łaska może wszystko zmienić, przemienić człowieka. 

KAI: Kościół stara się być narzędziem użytecznym łaski Bożej. Jaką rolę w tym działaniu 

mogą odegrać świeckie ruchy w Kościele, radykalne życie Ewangelią na co dzień? 

- Ruchy mają ogromną wartość. W nich osoba spotyka się z osobą, może pełniej się 

wypowiedzieć. Zostać wysłuchana. W parafii wielkomiejskiej, do której należy kilka tysięcy 

ludzi, trudno o głębsze relacje międzyosobowe. Ruchy natomiast pozwalają na żywą więź, 

której potrzebujemy, na odczytywanie Ewangelii w kontekście konkretnych wydarzeń. Rola 

takich wspólnot w nowej ewangelizacji jest niekiedy ważniejsza niż rola parafii. 

KAI: Równocześnie parafia musi być wspólnotą rodzin, ruchów, stowarzyszeń i grup o różnej 

wrażliwości… 

- Parafia to jest ta główna rzeka, którą płynie chrześcijaństwo przez wieki. A chociaż dzisiaj 

mówi się o wielu jej niedoskonałościach, to jednak, na ile to możliwe w żywych wspólnotach 

działających w parafii trzeba przygotowywać rzesze prawdziwych świadków Ewangelii, 
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w małych wspólnotach, gdzie dzięki wspólnemu językowi można łatwiej dotrzeć i zrozumieć 

innych ludzi, gdzie można skuteczniej pomóc potrzebującym duchowego wsparcia. 

KAI: Czy po Synodzie wraca Ksiądz Arcybiskup do Polski, do Poznania w nastroju bardziej 

optymistycznym? 

- Z Synodu wyjeżdża się zawsze z dużymi nadziejami. Dyskusje synodalne pokazują nam 

problemy Kościoła powszechnego. W ich kontekście widzimy własne problemy we właściwej 

perspektywie. Silniejsi duchem możemy wprowadzać w życie propozycje synodalne. Słuchanie 

ludzi z wszystkich kontynentów, którzy żyją Kościołem podnosi na duchu. Gdy wszystko, co 

dał nam Synod przemyślimy na poziomie diecezji i zaczniemy wprowadzać w życie, nowa 

ewangelizacja będzie nie tylko pięknym hasłem, lecz rzeczywistością. 
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KAI: Dobiegł końca Synod Biskupów na temat nowej ewangelizacji. Z jakimi wrażeniami 

i refleksjami wyjeżdża Ksiądz Kardynał z Rzymu? 

Kard. Kazimierz Nycz: Po każdym takim spotkaniu, a szczególnie po tym Synodzie 

wyjeżdżamy przede wszystkim z doświadczeniem powszechności Kościoła. Nie raz zdarza się 

nam zapomnieć, że jesteśmy częścią Kościoła, który działa i jest obecny we wszystkich krajach 

i ma problemy podobne do naszych. W zglobalizowanym świecie stajemy przed wieloma 

wspólnymi wyzwaniami, ale w każdym kraju Kościół żyje także swymi specyficznymi, nie 

zrozumiałymi dla nas problemami. Często, kiedy o nich mówimy podajemy tylko cyfry 

zapominając, że stają za nimi konkretni ludzie. Myślę przede wszystkim o prześladowaniu 

Kościoła i chrześcijan w różnych częściach świata. Jednakże będąc razem z Ojcem Świętym, 

jako ojcowie synodalni wraz z papieżem odczuwamy działanie i obecność Ducha Świętego. 

KAI: Mówi się, że ten Synod określa kształt Kościoła XXI wieku. Jakie jest jego najważniejsze 

zadanie na najbliższe lata? 

- To, co się zauważa, nie tylko od początku XXI w., ale o wiele wcześniej, to zmiana sytuacji 

demograficznej świata, która ma wpływ także na kształt Kościoła. Jeden z biskupów stwierdził, 

że w ciągu ostatnich 50 lat liczba katolików wzrosła w Azji kilkanaście razy i będzie wzrastać 

i to do nich będzie należeć przyszłość Kościoła. W Europie czy Ameryce Północnej liczebnie 

stanęliśmy w miejscu. Natomiast jeszcze 100 lat temu katolicy europejscy stanowili w świecie 

większość. Wydawało się, że jesteśmy „pierwszą córką Kościoła” bez której on sobie nie 

poradzi. Przeżywamy w Europie demograficzną stagnację, natomiast przez ostatnie 50 lat 

ludność świata powiększyła się o 2,5 mld ludzi. Liczba katolików w Azji i Afryce wzrosła 

w tym okresie w sposób niebywały. To dobrze. Widocznie Jezus chce pokazać Kościołowi, że 

pragnie zbawić wszystkich i nie chce zostawić Azji czy Afryki, która jest wielkim wyzwaniem 
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dla głoszenia Ewangelii. Synod pokazuje, że będzie to wielkie zadanie Kościoła nie tylko 

w XXI w. ale całego trzeciego tysiąclecia. Upraszczając, kiedy pierwsze tysiąclecie 

chrześcijaństwa należało do Europy, drugie do Ameryki to trzecie będzie należało do Azji, 

Afryki i Oceanii, gdzie liczba katolików dynamicznie się zwiększa. Na tych kontynentach, 

w przeciwieństwie do Europy, mamy do czynienia z poważnym podejściem do rodziny 

i dzietności zgodnie Bożym nakazem: rozmnażajcie się, wzrastajcie i czyńcie sobie ziemię 

poddaną. Niestety w krajach Zachodu ta kolejność została zamieniona. 

KAI: Synod mówi o nowej ewangelizacji, przede wszystkim krajów, które przed wiekami 

przyjęły Ewangelię, a teraz o tym zapomniały. Czy nie istnieje zagrożenie, że inne wymiary 

duszpasterskiego działania Kościoła zostaną odłożone na drugi plan? 

- W ciągu trzech tygodni poszerzała się definicja nowej ewangelizacji, której ostateczny kształt 

znajdziemy w podsumowującym Synod dokumencie – papieskiej adhortacji. Na początku 

mówiliśmy o tych, którzy zostali ochrzczeni, przyjęli sakramenty i z różnych powodów odeszli. 

Na zakończenie przyjęliśmy stanowisko, że nowa ewangelizacja jest potrzebna we wszystkich 

tych trzech aspektach. Potrzebne jest nowe podejście do tego, co Kościół robił przez dwa tysiące 

lat. Bez ustalania jakiegoś rankingu ważności wyodrębniliśmy trzech „adresatów” nowej 

ewangelizacji: ludzi, którzy w ogóle nie znają Chrystusa, czyli misja ad gentes, drudzy to 

wszyscy wierni, aktywnie uczestniczący w życiu Kościoła i trzecia grupa to te osoby, które 

formalnie są w Kościele, ale oddały się od niego i Chrystusa. Wszyscy powinniśmy 

ewangelizować i wszyscy potrzebujemy ewangelizacji. 

KAI: Jedną z grup osób, o których mówi synodalne orędzie to ludzie, którzy się rozwiedli 

i założyli nowe związki. Czy wobec tej dość licznej grupy ludzi Kościół ma jakąś nową 

strategię? 

- Ten temat pojawiał się i na forum dyskusji ogólnych i w grupach językowych. Nie padły jakieś 

sensacyjne dla świata i mediów propozycje. Mówiono z wielką troską o tej grupie ludzi. 

Ojcowie synodalni podkreślali, że w dziesięciostopniowej skali punktów osiem z nich mogą 

realizować osoby rozwiedzione, które zawarły nowy związek. Najważniejszym problemem jest 

w ich przypadku niemożność przystępowania do Komunii św. Mocno podkreślano w tym 

aspekcie także sprawiedliwość i troskę o dzieci pozostawione z danego małżeństwa. Niekiedy 

toczy się o nie bezpardonowa walka, a czasami są pozostawione same sobie. Nie jest to zatem 

kwestia troski o tych, którzy zakładają nową rodzinę, ale też o dzieci z rozbitych małżeństw. 

Mówi o tym bardzo dobrze adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, w której cały rozdział 

poświęcono duszpasterstwu osób rozwiedzionych. Do tego dokumentu należy wrócić 

i pokazywać, jak osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach mogą utrzymywać 

i pogłębiać swoje więzi z Kościołem. 

KAI: Kiedy Ksiądz Kardynał wróci do Warszawy, co pod wpływem Synodu będzie chciał 

zmienić w swojej archidiecezji? 

- Nie chcę wprowadzać jakiś rewolucyjnych zmian. Przede wszystkim należy ożywiać już 

istniejące struktury. Bardzo wiele mówiono na temat parafii, która jest ciągle „uśpionym 
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olbrzymem”. Przypomnijmy, że tego samego pojęcia używa się w odniesieniu do świeckich 

w Kościele. Parafia nadal jest nie wykorzystaną do końca szansą nowej ewangelizacji. Parafia 

musi stanowić jedność wraz ze swymi ruchami i wspólnotami, a nie ograniczać się do 

tradycyjnego duszpasterstwa. Niektórzy zazdrościli nam dobrze funkcjonujących parafii, 

podstawowych wspólnot Kościoła, które w wielu krajach już „pogrzebano”. Struktury parafialne 

w Polsce na tle całego Kościoła funkcjonują bardzo dobrze. Musimy to szanować i cenić, 

a z drugiej strony tego olbrzyma stale w sensie duchowym ożywiać. Bogu dzięki nie mamy tych 

problemów, które mają już biskupi niemieccy, francuscy czy włoscy. Jednym z największych 

ich problemów planowania duszpasterskiego są sprawy łączenia czy zamykania parafii, gdyż nie 

ma księży. 

Innym ważnym problemem nowej ewangelizacji jest obecność kapłanów umiejących 

współpracować ze świeckimi. W każdej ewangelizacji ani sami świeccy, ani sami kapłani nie są 

w stanie sobie sami poradzić. Dzisiaj ta umiejętność współpracy jest kwestią podstawową. Na 

szczęście mamy jeszcze w Polsce dość księży i nawet potrafimy się dzielić kapłanami z innymi 

krajami europejskimi i misyjnymi. Funkcjonuje to w myśl zasady, że jeśli dzielisz się czymś 

z innymi, to i sam wiele otrzymujesz. I Bóg daje nam powołania kapłańskie i zakonne. Musimy 

tym bogactwem dzielić się we właściwy sposób. Szanować te powołania, które już mamy 

i modlić się o nowe. Dlatego na Synodzie tak wiele mówiono także o kapłaństwie i powołaniach 

w kontekście dawania świadectwa. Wielu ojców synodalnych podawało konkretne przykłady, 

czego może dokonać jeden święty ksiądz. Musimy wobec tych świętych kapłanów gromadzić 

młodych, aby się uczyli, podążali drogą świętości i pozostawali w strumieniu światła Ducha 

Świętego. 

KAI: Potrzebne jest także świadectwo świętości ludzi świeckich…. 

- Oczywiście. Świętość jest absolutnie podstawowym elementem świadectwa chrześcijańskiego. 

Z kolei świadectwo życia Ewangelią jest najwspanialszym narzędziem nowej ewangelizacji, 

w której chodzi nie tylko o rozumowe i intelektualne przyjęcie jej orędzia, ale o prześwietlenie 

nim całego życia. Chodzi o pełne życie Ewangelią mimo słabości i grzechów i ciągłe 

nawracanie się. Świętość jest podstawą świadectwa, a ono z kolei podstawą nowej 

ewangelizacji. Trzeba pokazywać, że bycie chrześcijaninem jest czymś pięknym. Łacińskie 

słowo „pulchritudine” oznaczające piękno bardzo często padało na sali synodalnej. Chodzi o to, 

aby wprowadzając Ewangelię w kulturę nieustannie odkrywać transcendentalną triadę: Dobra, 

Prawdy i Piękna. Pokazywać także przykładem swojego życia, że Ewangelia nie jest czymś 

siermiężnym i trudnym, pełnym nakazów i zakazów, lecz piękną drogą, którą wskazuje Pan 

Jezus tym wszystkim, którzy ją przyjęli. 
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KAI: Księże Arcybiskupie, Synod dobiega końca. Jakie wrażenia wynosi metropolita 

przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z auli synodalnej? 

Abp Józef Michalik: Synod to wielka lekcja dla każdego biskupa i uczestnika tego wydarzenia. 

Jest oddychaniem problematyką Kościoła, doświadczeniami, z którymi przybyli z całego świata 

ojcowie synodalni, eksperci i goście. Synod był też bardzo ciekawą analizą współczesnej 

rzeczywistości, kultury, sytuacji Kościoła w poszczególnych krajach. Nie kryje się on przed 

światem, chce być w nim obecny, nie boi się prawdy i nowych rozwiązań, których stale 

poszukuje. Zobaczyliśmy też, że we współczesnym świecie Kościół ma wiele do zaofiarowania 

ludziom i światu – niezawodną nadzieję w Chrystusie. Ważnym doświadczeniem było spotkanie 

ze zwierzchnikami wielkich Kościołów chrześcijańskich, jak choćby patriarchą 

Konstantynopola Bartłomiejem I i zwierzchnikiem Wspólnoty Anglikańskiej abp. Rowanem 

Williamsem. Ponadto należy odnotować pozytywne otwarcie na Kościół ze strony ludzi nauki, 

osób zaangażowanych bezpośrednio w duszpasterstwo, liderów wielkich ruchów katolickich, 

jak choćby Drogi Neokatechumenalnej czy fokolarynów. Stanowią oni wielką nadzieję dla 

ożywienia wiary. Każde społeczeństwo liczy na tych najbardziej zaangażowanych 

i dynamicznych ludzi, którzy „poruszają wodę w sadzawce”, aby była ona ciągle żywa – w tym 

sensie trzeba docenić tych, którzy radykalnie żyją Ewangelią. 

KAI: Dlaczego potrzebna jest nowa ewangelizacja? Czy pierwsza okazała się nieskuteczna? 

- Podkreślmy, że nie mamy nowej Ewangelii, lecz jedno odwieczne Słowo Boże, skierowane do 

wszystkich, tych sprzed tysiąca lat i tych, którzy po nas przyjdą. Niestety nie zawsze mamy 

odwagę przyjąć Ewangelii w pełnym jej wymiarze i dlatego nowa ewangelizacja oznacza także 

przebudzenie nas wszystkich. Synod, co znajduje odzwierciedlenie w Orędziu Końcowym, 

postawił bardzo wysoko poprzeczkę wskazując, że jeśli jeszcze nie jesteś święty to znaczy, że 

jeszcze nic nie zrobiłeś dla życia Ewangelią. Jest to dla nas maksymalne wyzwanie. Jeśli mamy 

być jak On, Pierwszy Ewangelizator, Pan Jezus, to musimy wymagać od siebie coraz więcej. 

Nie „usypiajmy” Ewangelii. Ona ma ciągle coś do zaofiarowania człowiekowi. Musimy 

potraktować ją na serio. Jeśli ją ignorujemy albo odkładamy na później, to jako ludzie tracimy. 

Przesłanie nowej ewangelizacji jest to danie ludziom nowej nadziei, szczególnie tym, którzy są 

zmęczeni wiarą, gdyż nie dotarli do jej istoty. Dlatego w Polsce musimy podejść do głoszenia 

wiary z nową gorliwością i nie bać się nowych metod i poszukiwań, zagospodarować 

przestrzenie, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła. Chodzi o przestrzenie ludzkiej słabości 

i niemożności, co w języku teologicznym nazywamy grzechem. Musimy działać nie 

w rozpaczy, lecz w nadziei i znaleźć bodźce do tego wysiłku. 

KAI: Czy Księdza Arcybiskupa coś zaskoczyło? 

- Zdumiewała mnie atmosfera spotkania. Zobaczyłem Kościół coraz bardziej żywy i odważny 

wobec wyzwań współczesnego świata. Oczekiwałbym większej wdzięczności dla ludzi, którzy 

stoją na pierwszej linii ewangelizacji, księży, sióstr zakonnych, ruchów i wspólnot, które 

poświęcają swoje życie głoszeniu Chrystusa. Powinniśmy pokazywać pracę Akcji Katolickiej, 

Drogi Neokatechumenalnej, Światło-Życie, fokolarynów i wielu innych. W nich tkwią żywotne 

siły, które czynią wiele dobra i pomagają Panu Jezusowi w jego dziele. 
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KAI: Jak ten Synod wpisze się w dopiero rozpoczęty Rok Wiary? 

- Przypomnijmy, że nie ma ewangelizacji bez wiary. Bez niej nie będziemy świadkami. Rok 

Wiary jest ściśle związany z nową ewangelizacją. Jeśli nie przyjmiemy Ewangelii, to będzie 

równoznaczne z apostazją wobec człowieka, gdyż to właśnie człowiek jest drogą wiary. 

Odejście od integralnej wizji człowieka, z jego ciałem, intelektem, wolą i uczuciami dzieje się 

z krzywdą dla niego. Do istoty człowieczeństwa należy też jego wymiar duchowy 

i transcendentny, gdyż już za życia przekracza on próg wieczności, wie, że po śmierci czeka go 

życie wieczne. Warto o tym mówić, ze względu na samego człowieka a nie jakieś inne 

motywacje. 

 

 

 

 

28 października Benedykt XVI: kazanie podczas Mszy św. kończącej Synod 

Biskupów. 

 

Czcigodni Bracia, 

Szanowne Panie i Panowie, 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Cud uzdrowienia niewidomego Bartymeusza zajmuje znaczące miejsce w strukturze Ewangelii 

Marka. Jego opis znajduje się na końcu fragmentu, który nazywany jest podróżą do Jerozolimy, 

to znaczy ostatnią pielgrzymką Jezusa do Miasta Świętego, na święto Paschy, gdzie wie, że 

czeka Go męka, śmierć i zmartwychwstanie. Aby wyjść z doliny Jordanu do Jerozolimy, Jezus 

przechodzi przez Jerycho, a spotkanie z Bartymeuszem następuje przy wyjściu z miasta, gdy – 

jak zauważa ewangelista – Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha (10, 

46), tym tłumem, który nieco później okrzyknie Jezusa Mesjaszem, gdy będzie On wjeżdżał do 

Jerozolimy. Właśnie przy drodze siedział i żebrał Bartymeusz, którego imię oznacza syn 

Tymeusza, jak mówi sam ewangelista. Cała Ewangelia Marka jest opisem drogi wiary, która się 

stopniowo rozwija w szkole Jezusa. Uczniowie są pierwszymi aktorami tej drogi odkrywania, 

ale są też inne osoby, które odgrywają ważną rolę, a Bartymeusz jest jedną z nich. Jego 

uzdrowienie jest ostatnim cudem, jakiego Jezus dokonuje przed swoją męką i nie przypadkiem 

jest to uzdrowienie ślepego, to znaczy osoby, której oczy utraciły światło. Wiemy również 

z innych tekstów, że stan ślepoty ma w Ewangeliach brzemienne znaczenie. Przedstawia 

człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość 

i kroczyć drogą życia. Istotne jest uznanie siebie za ślepca, potrzebującego owego światła. 

W przeciwnym wypadku zostaje się ślepcem na zawsze (por. J 9, 39-41). 
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Tak więc Bartymeusz w tym strategicznym punkcie relacji Marka jest przedstawiony jako wzór. 

Nie jest o ślepym n od urodzenia, lecz stracił wzrok: jest człowiekiem, który utracił światło i jest 

tego świadom, ale nie zatracił nadziei, potrafi skorzystać ze spotkania z Jezusem i powierza się 

Jemu, aby zostać uzdrowionym. Rzeczywiście, kiedy słyszy, że Mistrz przechodzi obok niego, 

woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (Mk 10, 47) i z naciskiem powtarza te słowa 

(w. 48). A gdy Jezus woła go i pyta, czego chce od Niego, ten odpowiada: Rabbuni, żebym 

przejrzał (w. 51). Bartymeusz jest człowiekiem, który rozpoznaje swoją biedę i woła do Pana, 

ufając, że zostanie uzdrowiony. Jego prosta i szczera prośba stanowi wzór, jest podobna do 

błagania celnika w świątyni: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! (Łk 18, 13) – i weszła do 

tradycji modlitwy chrześcijańskiej. W przeżywanym z wiarą spotkaniu z Chrystusem 

Bartymeusz odzyskuje utracone światło, a wraz z nim pełnię swej godności: wstaje na nogi 

i podejmuje pielgrzymkę, która od tej pory ma przewodnika – Jezusa – oraz drogę, tę samą, 

którą idzie Jezus. Ewangelista nie powie nam już nic więcej o Bartymeuszu, ale pokazuje 

w nim, kim jest uczeń: to ten, który ze światłem wiary idzie drogą za Jezusem (w. 52). 

Święty Augustyn, w jednym ze swych pism dokonuje bardzo szczególnej obserwacji odnośnie 

do postaci Bartymeusza. Może być ona istotna i ciekawa także dla nas dzisiaj. Święty biskup 

zastanawia się nad faktem, iż w tym przypadku Marek przekazuje nie tylko imię osoby, która 

została uzdrowiona, lecz także ojca i stwierdza: Bartymeusz, syn Tymeusza, był człowiekiem, 

który popadł w nędzę z bardzo wielkiego dobrobytu, a jego stan biedy musiał być powszechnie 

znany, publiczny, ponieważ nie tylko był ślepcem, ale także żebrakiem, który siedział przy 

drodze. Z tego powodu Marek zechciał upamiętnić tylko jego, ponieważ przywrócenie mu 

wzroku przydało cudowi o tyle większy rozgłos, o ile powszechna była wieść o nieszczęściu, 

jakie spadło na ślepca (De consensu evangelistarum 2, 65, 125: PL 34, 1138). Tak pisze św. 

Augustyn. 

Ta interpretacja, mówiąca, że Bartymeusz był osobą bardzo zamożną, która popadła w biedę, 

skłania nas do zastanowienia. Zachęca do pomyślenia, że są bogactwa niematerialne, cenne dla 

naszego życia, które możemy utracić. W tej perspektywie Bartymeusz może być 

przedstawicielem tych, którzy mieszkają w regionach od dawna ewangelizowanych, gdzie 

światło wiary osłabło, gdzie ludzie oddalili się od Boga i już nie uważają, że jest On ważny 

w ich życiu: a zatem osoby, które utraciły wielkie bogactwo, zagubiły wzniosłą godność – 

wynikającą nie z sytuacji ekonomicznej czy władzy doczesnej, lecz chrześcijańskiej – straciły 

pewne i stabilne ukierunkowanie życia i stały się, często nieświadomie, ludźmi żebrzącymi 

o sens swego istnienia. Tak wielu ludzi potrzebuje nowej ewangelizacji, czyli nowego spotkania 

z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym (por. Mk 1, 1), który może ponownie otworzyć ich oczy 

i wskazać im drogę. Znamienne jest to, że kiedy kończymy obrady synodalne o nowej 

ewangelizacji, liturgia proponuje nam Ewangelię o Bartymeuszu. To Słowo Boże ma coś do 

powiedzenia szczególnie nam, którzy w tych dniach stawaliśmy w obliczu pilnej potrzeby 

głoszenia na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, tam, gdzie ogień Boży jest 

podobny do żaru, który wymaga rozniecenia, aby stał się żywym ogniem, dającym światło 

i ciepło dla całego domu. 
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Nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła. Odnosi się ona przede wszystkim do 

duszpasterstwa zwyczajnego, które w większym stopniu powinno być ożywiane ogniem Ducha, 

aby rozpalić serca wierzących, którzy regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty katolickiej, 

gromadzących się w Dzień Pański, by karmić się Słowem Bożym i Chlebem życia wiecznego. 

Chciałbym tu podkreślić trzy wskazania duszpasterskie wypływające z Synodu. Pierwsze 

dotyczy sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Potwierdzono potrzebę, by 

odpowiednia katecheza towarzyszyła przygotowaniu do chrztu, bierzmowania i eucharystii. 

Podkreślono także znaczenie sakramentu pokuty, sakramentu Bożego miłosierdzia. Przez tę 

drogę sakramentalną przechodzi Boże wezwanie do świętości, skierowane do wszystkich 

chrześcijan. Wiele razy powtarzano bowiem, że prawdziwymi protagonistami nowej 

ewangelizacji są święci: mówią oni językiem zrozumiałym dla wszystkich przykładem swego 

życia i pełnionych dzieł miłosierdzia. 

Po drugie, nowa ewangelizacja jest zasadniczo związana z misją ad gentes. Zadaniem Kościoła 

jest ewangelizacja, głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas nie znają Jezusa 

Chrystusa. Także podczas refleksji synodalnych podkreślano, że istnieje wiele środowisk 

w Afryce, Azji i Oceanii, których mieszkańcy niecierpliwie oczekują, czasami nie będąc tego w 

pełni świadomi, pierwszego przepowiadania Ewangelii. Trzeba więc modlić się do Ducha 

Świętego, aby wzbudził w Kościele nowy dynamizm misyjny, w którym uczestniczyliby 

w sposób szczególny asystenci duszpasterscy i wierni świeccy. Globalizacja spowodowała 

znaczące przemieszczenia ludności; jednakże pierwsze głoszenie konieczne jest także w krajach 

zewangelizowanych już dawno temu. Wszyscy ludzie mają prawo do poznania Jezusa Chrystusa 

i Jego Ewangelii; temu właśnie odpowiada obowiązek chrześcijan, wszystkich chrześcijan – 

kapłanów, zakonników i świeckich – by głosić Dobrą Nowinę. 

Trzeci aspekt dotyczy osób ochrzczonych, które jednak nie żyją zgodnie z wymogami chrztu 

świętego. Podczas prac synodalnych podkreślano, że ludzie ci znajdują się na wszystkich 

kontynentach, zwłaszcza w krajach najbardziej zeświecczonych. Kościół zwraca na nich 

szczególną uwagę, aby na nowo spotkali oni Jezusa Chrystusa, na nowo odkryli radość wiary 

i powrócili do praktyki religijnej we wspólnocie wiernych. Oprócz nadal mających swą wartość 

tradycyjnych metod duszpasterskich, Kościół chce posługiwać się także nowymi metodami, 

dbając jednak o nowy język, dostosowany do różnych kultur świata, proponując prawdę 

Chrystusa w postawie dialogu i przyjaźni, mającej swe oparcie w Bogu, który jest Miłością. 

W różnych częściach świata Kościół podjął już taką drogę twórczości duszpasterskiej, aby 

dotrzeć do tych, którzy się oddalili lub poszukują sensu życia, szczęścia, a ostatecznie Boga. 

Przypomnijmy Misje wielkich miast, Dziedziniec pogan, Misję kontynentalną i tak dalej. Nie 

ulega wątpliwości, że Pan, Dobry Pasterz, obficie pobłogosławi takie wysiłki, wypływające 

z gorliwości o Jego Osobę i Jego Ewangelię. 

Drodzy bracia i siostry, Bartymeusz, zyskawszy od Jezusa na nowo wzrok, dołączył do rzeszy 

uczniów, wśród których byli także z pewnością inni, którzy – podobnie jak on – zostali 
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uzdrowieni przez Mistrza. Takimi są też ci, którzy podejmują nową ewangelizację: ludzie, 

którzy doświadczyli uzdrowienia przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. Cechuje ich radość serca, 

mówiąca wraz z psalmistą: Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła (Ps 125, 3). 

Również my zwracamy się dzisiaj do Pana Jezusa – Odkupiciela ludzi (Redemptor 

hominis) i Światła narodów (Lumen Gentium) – z radosną wdzięcznością, słowami 

modlitwy św. Klemensa Aleksandryjskiego: Aż dotąd błądziłem w nadziei znalezienia 

Boga, ponieważ Ty mnie jednak o Panie oświecasz, odnajduję Boga przez Ciebie i od Ciebie 

otrzymuję Ojca, staję się Twoim współdziedzicem, gdyż nie zawstydziłeś się, by mieć mnie za 

brata. Usuńmy więc, usuńmy niepamięć o prawdzie, niewiedzę: i usuwając ciemności, które 

przeszkadzają nam widzieć, jak mgła dla oczu, kontemplujmy prawdziwego Boga…; ponieważ 

nad nami, pogrążonymi w mrokach, więźniami cieniów śmierci zajaśniało światło z nieba, 

[światło] czystsze od słońca, słodsze od życia na tym świecie (Protreptyk 113, 2-114, 1). Amen. 
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O „nowej ewangelizacji” mówią już niemal wszyscy. I niemal wszystko. Liczba jej poważnych 

definicji przekroczyła dwie dziesiątki; mniej poważnych (wręcz dowolnych) – półtorej setki! 

Szukając w takim zamęcie jakiegoś klarownego i pewnego kierunku myślenia, zwracamy się do 

nauczania papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ich odpowiedź jest precyzyjna: „nowa 

ewangelizacja” skierowana jest do tych, którzy zaniechali praktyk chrześcijańskich” (Africae 

munus, 160) oraz „do regionów od dawna wprowadzonych w religię chrześcijańską” 

(Ubicumque et semper), w których chrześcijaństwo w wielkiej mierze uległo redukcji do 

zaangażowania „społecznego, kulturowego i politycznego”; nawet jeśli niejednokrotnie wydaje 

się ono imponujące i świetnie zorganizowane w sprawne struktury – za nimi kryje się jednak tak 

naprawdę „głęboki kryzys wiary” (Porta fidei, 2). 

Nowa ewangelizacja nie jest więc „misją ad gentes” (do ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli 

o Chrystusie); nie jest też „duszpasterstwem w ogóle” (choć każde duszpasterstwo winno mieć 

zapewne charakter ewangelizacyjny) – jest skierowana do tych, którzy gdzieś zagubili, 

zneutralizowali lub spłaszczyli doświadczenie własnego chrztu. 

Wbrew pozorom, tego wymiaru ewangelizacji nie wymyślili ostatni dwaj papieże. Nowa 

ewangelizacja jest tym rodzajem ewangelizacji, którego Jezus uczył swoich uczniów najpierw! 

Wysyłając Dwunastu po raz pierwszy z misją ewangelizacyjną, mówił do nich wyraźnie: Nie 

idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie do owiec, które 

poginęły z domu Izraela! Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo 

otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10, 5nn). 

Pierwsza misja apostolska nie jest więc skierowana do „pogan” i do „świata”, lecz do tych, 

którzy dawno poznali objawienie; nie do „obcych”, lecz do „swoich” (do „braci”; do własnych 

„dzieci” i rodziców – zob. Mt 10, 21). Jest nową ewangelizacją wiernych, którzy „poginęli” 

(przepadli, zostali zabici, zrujnowani – użyte tu słowo ma wiele znaczeń). Konsekwentnie, także 

orędzie, z którym idą Apostołowie nie jest nowe, gdy chodzi o treść – sumuje się ono w pojęciu 

„królestwa niebieskiego/Bożego”. 

Idea, że Bóg ma królować w życiu osobistym i społecznym Izraelitów – że ma w ich 

codzienności zajmować to samo miejsce, jakie w sąsiednich ludach zajmowali królowie – nie 

była „nowa” w czasach Jezusa. Sięgała przynajmniej czasów Samuela (zob. 1 Sm 8); miała więc 

z górą tysiąc lat (mniej więcej tyle, co chrześcijaństwo w Polsce). Była wręcz fundamentalna – 

streszczała to, czym Izrael miał się odróżniać od wszystkich narodów. 

Dwunastu zostaje więc posłanych z prawdą najbardziej podstawową, z orędziem elementarnym 

– wręcz INICJACYJNYM (sięgającym początków Izraelskiej państwowości); mają jednak nie 

tyle o nim mówić, opowiadać czy debatować, co PROKLAMOWAĆ, uroczyście ogłaszać – 

mają je z mocą wykrzyczeć – Jezus im poleca (w. 7): Kηρύσσετε! Głoście KERYGMAT! 

Co w takim razie decyduje o „nowości” tej ewangelizacji. To, że objawia ona królestwo Boże 

nie jako „temat katechetyczny”, lecz jako PEŁNE MOCY WYDARZENIE:  chorzy, zmarli, 

trędowaci, opętani odkrywają je na nowo, i otwierając się na jego rzeczywistość doznają 
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w życiu zasadniczej przemiany: odzyskują zdrowie i życie, przywróceni są wspólnocie – także 

liturgicznej (są oczyszczeni, mogą więc wejść do świątyni), odzyskują samych siebie – 

wyzwoleni spod władzy złego, mogą swojemu życiu od nowa nadać sensowny kierunek; mając 

siebie – mogą się oddać drugiemu: Bogu i człowiekowi. 

Taki charakter (nowej ewangelizacji!) miała także pierwsza misja samego Jezusa. Opisuje ją św. 

Marek: 

Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 

nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 

w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz 

od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go 

targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 

pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są 

Mu posłuszne» (Mk 1, 21 – 27) 

Zauważmy: Marek w ogóle nie odnotowuje treści Jezusowego nauczania! Nie pisze, o czym 

było pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa. Zapewne nie wybiegało ono jednak poza program 

zsumowany sześć wersetów wcześniej: Jezus przyszedł do Galilei i głosił (κηρύσσων!) 

Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14 – 15). Jezus – na początku swojej publicznej działalności nie 

mówi jeszcze „nic nowego”. Owszem, wiele z tego, co ma do powiedzenia, jest na razie objęte 

„sekretem mesjańskim”. Chętnie idzie natomiast do synagogi; bierze do ręki i komentuje 

odczytywane w niej od wieków teksty. 

A jednak! Ci, co Go słuchają mają poczucie czegoś kompletnie nowego! I to właśnie tę reakcję 

i doświadczenie słuchaczy detalicznie opisuje Ewangelista: „starą” prawdę o królestwie Boga 

mieszkańcy Kafarnaum – w spotkaniu z Jezusem – odkrywają ze zdumieniem jako „nową 

naukę”. Dlaczego nową? „Bo z mocą” – tak tłumaczy ostatni werset naszej perykopy św. 

Hieronim w Wulgacie: Nowa jakaś nauka, bo z mocą i duchom nieczystym rozkazuje… 

(doctrina haec nova quia in potestate et spiritibus inmundis imperat). W słowach, w czynie – 

w osobie i WE WŁADZY Jezusa – królestwo Boże nie jest już jedynie tematem wykładu 

„uczonego w Piśmie”, lecz dynamiczną rzeczywistością, dokonującą się tu i teraz, obejmującą 

mnie, moje życie i problemy. 

Markowy tekst pozwala nam jeszcze raz odkryć, do kogo skierowana jest ostatecznie nowa 

ewangelizacja: otóż do tych, którzy nie znają MOCY, jaką daje wiara! Nawet jeśli teoretycznie 

wiedzą wiele o Bogu; nawet, jeśli żyją w świecie, który przesiąknięty jest religią i związanymi 

z nią instytucjami, znają Prawo religijne i „uczonych w Piśmie” , może nawet „chodzą do 

synagogi” (dla nas oznacza to nawet „chodzenie do kościoła” i spełnianie chrześcijańskich 

„praktyk”). 

Idąc najpierw do nich, i posyłając swoich uczniów najpierw do nich, Jezus wyraźnie zakazuje 

nam łatwego w odniesieniu do nich osądu i lekceważenia; tym bardziej zakazuje nam ich 
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łatwego potępiania i „ekskomunikowania” – z towarzyszącym mu dobrym samopoczuciem: 

„liczy się jakość, a nie ilość!..” Wzywa nas natomiast do miłości i odpowiedzialności, do 

ŚWIADECTWA i do odwagi. Mówi nam także, że bez tego doświadczenia nie będziemy raczej 

gotowi, by pójść na krańce świata… 

Cieszę się tak dobrym przyjęciem naszego Zespołu przez Kościół w Polsce i przez wszystkie 

funkcjonujące w nim rzeczywistości ewangelizacyjne. Dziękuję za wiele gestów życzliwości, za 

dzielenie się doświadczeniami; za deklarowaną i już podejmowaną współpracę; za każdą 

informację o podejmowanych inicjatywach. Bardzo się cieszę z wielkiej (i ciągle rosnącej) 

liczby odpowiedzi na naszą ankietę. 

Wszystkich najserdeczniej pozdrawiam, In Christo, Bp Grzegorz Ryś 

Ewangelizacja zależy od modelu Kościoła. Jeśli będzie się składał z konkretnych, żywych 

wspólnot, to ewangelizacja się powiedzie. Ks. Blachnicki [...] pisze, że rekolekcje 

ewangelizacyjne wyróżnia od zwykłych to, że, ich owocem są także małe wspólnoty. To w nich 

dopiero wszystko staje się konkretne.  

Powołanie przy Komisji Episkopatu Polski Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, którego ks. 

biskup jest przewodniczącym, czy Projekt Misja Miast, który jest pretekstem do naszej 

rozmowy, potwierdzają, że w Polsce ruszyła nowa ewangelizacja. Czy to oznacza, że 

nadszedł już na to czas? Wydaje się, że pod względem wiary nadal jest u nas dużo 

lepiej niż w tej mitycznej, zsekularyzowanej Europie zachodniej… A może wcale 

nie?  

Zaczęło się to dużo wcześniej. Nie dalej jak dwa dni temu czytałem referat, który ks. Blachnicki 

wygłosił w 1977 roku do księży w Zakopanem. Tekst dotyczył ewangelizacji w parafii. W 1979 

roku Jan Paweł II w Mogile jako pierwszy w dziejach papież użył pojęcia nowej ewangelizacji. 

Tu, w Krakowie, nie w tej „mitycznej zsekularyzowanej Europie”. Już pod koniec lat 70, ci 

którzy patrzyli na Kościół z miłością ale też w prawdzie, widzieli że przyszła pora głoszenia 

Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w pewnym sensie na nowo. 

Mówił o tym ksiądz biskup w rozmowie z KAI powołując się na lineamenta tegorocznego 

synodu na temat nowej ewangelizacji, za Pawłem VI akcentując także wartość dialogu dla 

jej przebiegu. Jak taki dialog prowadzić, żeby przekazywać światu Ewangelię, ale nie 

dostosowywać jej do niego? Przecież ona do świata nie przystaje… 

 My się nie sprzeciwiamy światu jako takiemu. Kościół jest znakiem sprzeciwu, ale przez 

radykalizm miłości. Słowa Chrystusa: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, odnoszą się 

właśnie do miłości. Także względem ludzi, którzy nas atakują. Nie chodzi o wytrwanie przy 
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swoich poglądach. Trochę jest nieporozumień, jeśli chodzi o znaczenie pojęć: „otwarty” 

i „zamknięty”. Otwarta postawa w Kościele polega na świadomości, że ma on misję wobec 

świata. Według definicji sformułowanej przez Sobór Watykański II w konstytucji Lumen 

gentium Kościół jest skutecznym znakiem jedności dla świata, a więc jego cel jest poza nim. 

Kościół nie powinien bać się świata, a raczej o losy świata. Tu nie chodzi o to, żeby chronić 

siebie. Paweł VI, którego Pani przywołała, napisał, że jedynym powodem istnienia Kościoła jest 

ewangelizacja, a nie istnienie samo w sobie. Ona oznacza wychodzenie z Ewangelią do ludzi. 

To jest otwartość. Chodzi o to, żeby używać pojęć „otwarty” i „zamknięty” właściwie. Otwarty 

to nie jest ten, kto się zgadza z przemianami w świecie. Chrześcijanin z definicji nie powinien 

się z nimi zgadzać, jeśli są nieprzyzwoite. Papież Jan Paweł II był hiperotwarty. A wystarczy 

poczytać sobie Sollicitudo rei socialis albo Christifideles laici, żeby przekonać się, jak oceniał 

współczesny świat. Papież bardzo ostro widział w nim zło, ale nie był zamknięty. Otwartość nie 

polega na tym, że się głaszcze świat po głowie, mówiąc: „tak, tak, dobrze robicie”. Kościół 

ostatecznie ma przez Pana Boga dane narzędzia, żeby świat i człowieka ratować od postępującej 

degrengolady. Jeśli Kościół tego nie zrobi, nikt już tego nie zrobi. My nie rozmawiamy w tym 

momencie o czymś, co jest jakimś kwiatkiem do kożucha - albo to zrobimy albo nie i wszystko 

będzie w porządku. Są rejony w Polsce, gdzie do kościoła chodzi 20 % ludzi, więc nie będzie 

dobrze jeśli nie będziemy ewangelizować, nawet jeśli są też rejony, gdzie do kościoła chodzi 70 

% ludzi. 

 Jak i gdzie to robić? W parafiach? 

Powinna to robić parafia, bo ostatecznie, to tam konkretyzuje się Kościół. Jeśli do człowieka 

dotrze się z Ewangelią, czy mówiąc po naszemu z kerygmatem, czyli z tym, co to znaczy, że 

Jezus umarł i zmartwychwstał, i ten człowiek stwierdzi: tak, to mnie osobiście obchodzi i ja 

chcę przyjąć Chrystusa, którego zabiłem i ja z nim powstaję z grobu, to trzeba osobę, która ma 

za sobą takie decyzje posłać do jakiejś konkretnej wspólnoty wiary - najlepiej do parafii. To 

jednak nie jest takie łatwe, zwłaszcza w dużych parafiach, które liczą sobie po 10-15 tysięcy 

ludzi, gdzie wymiar wspólnotowy jest w wielu przypadkach dość teoretyczny. We 

wspomnianych lineamentach podkreśla się, że ewangelizacja zależy od modelu Kościoła. Jeśli 

będzie się składał z konkretnych, żywych wspólnot, to ewangelizacja się powiedzie. Blachnicki, 

w tekście od którego wyszedłem, pisze, że rekolekcje ewangelizacyjne wyróżnia od zwykłych 

to, że ich owocem są także małe wspólnoty. To w nich dopiero wszystko staje się konkretne. 

Razem czytamy Słowo Boże, przeżywamy Eucharystię, modlimy się, także spontanicznie i za 

siebie nawzajem. Powstaje diakonia, a więc zaczynamy posługiwać sobie nawzajem, ale też 

jako wspólnota posługujemy na zewnątrz. O tym, czy takie rekolekcje się odbędą decyduje wola 

proboszcza, czy chce mieć potem w parafii małe wspólnoty, czy nie. 

 A zdarza się, że nie chce? Można sobie wyobrazić sytuację, w której świeccy zgłaszają 

proboszczowi chęć podjęcia jakiejś inicjatywy ewangelizacyjnej w parafii , na przykład 

rekolekcji właśnie i natrafiają na opór z jego strony… 

Może tak być, i przy tej postawie proboszcza lepiej nic nie robić. Trzeba zacząć od tego, że się 

go przekona. Ludzie, którzy do niego przyjdą z taką inicjatywą, postawią mu pewne pytania. On 
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sobie powinien na nie odpowiedzieć. Najpewniej osobą, która mu je zada w pierwszej 

kolejności będzie biskup. To nie jest tak, że świecki ma ochotę ewangelizować i robi to 

pomimo, że nie jest posłany. Na ewangelizację składa się żywiołowa działalność inicjatyw 

oddolnych, ale ona zawsze pozostaje dziełem Kościoła. To nie jest prywatny biznes. Instytucje, 

które się tworzą w Kościele od Watykanu, czyli od Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji, poprzez Zespół działający przy Komisji Episkopatu, aż do poszczególnych 

diecezji i parafii, wszystkie te ciała, mają taki sam cel: nie chodzi o to, by cokolwiek 

uruchamiać, ale o to przede wszystkim, by poprzeć i pokazać Kościołowi to, co istnieje. Za 

parafię ostatecznie zawsze odpowiada proboszcz. W Kościele na szczęście nie ma tak, że 

odpowiedzialność jest rozmyta. Za diecezję odpowiada biskup, za parafię proboszcz. Może mieć 

przy sobie rozmaite ciała doradcze. Jeśli jest roztropny, to ich słucha, ale decyzje podejmuje 

sam. Odpowiedzialność jest jednoosobowa. Podobnie jest, jeśli chodzi o parafie. 

 Na czym więc ma polegać program pracy z duchowieństwem, o którym czytamy 

w sprawozdaniu z posiedzenia rady Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji? Na zmianie 

myślenia? 

 Najlepiej by było, gdyby duchowni sami przeżyli rekolekcje ewangelizacyjne. W Kościele 

chodzi o przekaz życia: ktoś to życie w sobie odnajduje i odkrywa, i jest to dla niego takie 

doświadczenie, że chce się nim dzielić. Jeśli sprowadzamy wszystko do metod, struktur i jakiejś 

takiej zewnętrznej, kościelnej polityki to to nie ma prawa zadziałać. 

Nie chodzi o to, że rozpiszemy jakiś program i każemy teraz księżom go zrealizować. Duch 

Święty prowadzi Kościół, popychając go coraz wyraźniej w stronę nowej ewangelizacji. Słowa 

poprzedniego i obecnego papieża to potwierdzają. Ale każdy się dzieli tym, czym żyje. Wtedy 

to ma szanse skuteczności. Też myślimy w Krakowie o poważnym wydarzeniu 

ewangelizacyjnym w październiku. Ale to nie może wyglądać tak, że ja powiem księżom: 

przyjdźcie i zróbcie ewangelizację, bo to jest ważne. Albo się spotkamy i coś razem przeżyjemy, 

zrozumiemy, odkryjemy, że Pan Bóg nas do tego wzywa, albo się nie uda. 

 Co zrobić, żeby ewangelizacja była skuteczna, żeby to nie był jedynie jednorazowy zryw? 

Istnieje takie zagrożenie. Co roku mamy jakieś plany. Mamy rok wiary, więc wszyscy będą 

mówić o ewangelizacji. Co potem? Jeśli myśleć o ewangelizacji tak, że nawet gdyby to były 

masowe wydarzenia, to w gruncie rzeczy głoszę indywidualnemu człowiekowi kerygmat i łaska 

Boża sprawia, że on to przyjmuje. To tak, jak mówiłem: ja go muszę posłać do wspólnoty. 

Wtedy to wydarzenie przestaje być jednorazowe. Może się narażę, ale uważam, że gdyby 

inicjatywy ewangelizacyjne miały oznaczać tylko jednorazowe fajerwerki, to lepiej ich nie 

robić, bo po co? Żebyśmy mieli dobre samopoczucie, że zorganizowaliśmy imprezę masową? 

Nazywajmy rzeczy po imieniu. Można zrobić koncert religijny, można zrobić ważne wydarzenie 

kulturalne, ale nie nazywajmy tego ewangelizacją, bo jeśli wszystko będziemy robić tak, jak do 

tej pory, tylko nazwiemy to inaczej, wtedy uchylimy się od tego, do czego już od ponad 30 lat 

wzywa nas Duch Święty. 
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Nowa ewangelizacja nie jest kierowana do niewierzących, ale do tych, którzy są 
ochrzczeni i niewiele to dla nich znaczy. Z biskupem Grzegorzem Rysiem rozmawia 
Maciej Müller.

 

"Nikt wierzący w Chrystusa nie może uchylić się od obowiązku głoszenia Chrystusa 
wszystkim ludziom", napisał w Redemptor hominis Jan Paweł II. Groźnie to brzmi. 

To nie groźba, tylko opisanie pewnej konsekwencji w wierze. W Redemptoris missio Papież 
napisał, że wiara umacnia się wtedy, kiedy jest przekazywana. Czyli kiedy człowiek tego nie 
czyni, jego własna wiara staje się zagrożona. To jest wpisane w strukturę wiary – bo ona jest 
przecież spotkaniem Jezusa.  

Pierwsze rozdziały Ewangelii św. Jana opowiadają o tym, że każdy człowiek, który spotyka 
Jezusa, natychmiast przyprowadza Mu kogoś następnego. W Ewangelii każde spotkanie 
Jezusa kończy się pójściem do innych. Samarytanka przyprowadza do Niego całą wieś. Lewi 
urządza ucztę, na którą zaprasza swój oikos – czyli tych, którzy są mu bliscy, razem z nim są 
celnikami, tak samo jak on poniewieranymi w społeczeństwie. Andrzej od razu woła Piotra, 
Filip opowiada o spotkaniu z Panem Natanaelowi. Wszyscy ci ludzie odkryli coś niezwykle 
ważnego, więc się tym dzielą. 

Czy to znaczy, że każdy z nas powinien iść na koniec świata głosić wiarę? 

Nie. Ale każdy z nas ma taki obszar, na którym może to czynić. Pierwszym takim miejscem 
jest własny dom. Rozumiany szeroko – także jako miejsce pracy, środowisko, w którym się 
obraca, relacje koleżeńskie i przyjacielskie. Dlaczego wiara miałaby tam być tematem 
nieistniejącym? 

Mam wrażenie, że nawet ludzie wierzący czasem mówią o niej trochę tak, jakby się 
usprawiedliwiali. Na przykład podkreślając, że wierzą, dlatego że wychowali się 
w domu, w którym były takie tradycje. Chrześcijanie są dzisiaj w defensywie. 

To zależy, gdzie się spojrzy. W Polsce działa ponad dwadzieścia szkół ewangelizacji. To nie 
defensywa, tylko ofensywa. 

Ale czym są "szkoły ewangelizacji"? 

Otóż to: coś jest, a tego nie widzimy… A te szkoły są wspólnotami ludzi, którzy na przykład 
w ciągu roku prowadzą kilkadziesiąt kursów i rekolekcji dla różnych odbiorców. 

Ale to przecież działania punktowe, a front jest bardzo szeroki. 

                                                 
137

 http://www.katolik.pl/sol-w-oku-swiata,22791,416,cz.html?s=1  

http://www.katolik.pl/sol-w-oku-swiata,22791,416,cz.html?s=1
http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/
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W tym i przyszłym roku organizujemy w Polsce wydarzenia na skalę masową. Już się zaczęła 
ewangelizacja Warszawy, przygotowujemy na październik ewangelizację Krakowa. Takie 
wydarzenia, jeśli mają mieć charakter ewangelizacyjny, muszą dotrzeć do indywidualnej 
osoby. Ewangelizacja nie jest wydarzeniem masowym, nawet jeżeli się przemawia do wielkiej 
liczby ludzi. Ciekawe, że wspólnota Emmanuel, która prowadziła ewangelizację Wiednia 
i Brukseli, dzisiaj preferuje działanie na mniejszą skalę. 

Co to znaczy: ewangelizacja Wiednia? Jak to wygląda? Stoi się na rogu ulicy i głosi 
wiarę, jak Jan Kapistran w XV wieku? 

Szkoły ewangelizacji przygotowują także do ewangelizacji ulicznej. Uczą tego według 
wskazówek, które sformułował Pan Jezus – misjonarze idą dwójkami i rozmawiają z ludźmi. 
Podejmują się tego także osoby na pewnym etapie drogi neokatechumenalnej. 

Ksiądz Tomasz Halik zdystansował się kiedyś od "zorganizowanego entuzjazmu 
młodzieży dla Chrystusa". 

Racja: jeśli zrobimy marsz – i tylko marsz; koncert – i tylko koncert, to rzeczywiście 
pośpiewamy, potańczymy i nic z tego nie wyniknie. Póki nie zejdziemy z poziomu imprezy na 
poziom modlitwy, rozmowy (a w końcu i sakramentu), to ewangelizacji nie będzie. 

Nie obawia się Ksiądz Biskup, że w takich eventach uczestniczą tylko "już 
przekonani"? Jaka logika kierowałaby niewierzącym, żeby miał tam pójść? 

Nowa ewangelizacja nie jest kierowana do niewierzących, ale do tych, którzy są ochrzczeni 
i dla których niewiele to znaczy. Albo takich wierzących, dla których chrześcijaństwo jest 
tylko pewną formą zaangażowania społecznego, kulturowego czy politycznego, które jednak 
nie wynika z wiary przeżywanej osobiście.  

Jak dotrzeć? Ewangelizacja uliczna może się okazać czymś najlepszym. Możesz spotkanemu 
człowiekowi wręczyć zaproszenie, popierając je swoim słowem i świadectwem. Możesz 
zadziałać w swoim oikos: jeśli jesteś studentem, z pewną grupą znajomych razem się uczycie, 
jeździcie na wycieczki – to dlaczego nie miałbyś ich zaprosić np. do swojego duszpasterstwa 
akademickiego? W Krakowie w DA działa 1200 studentów. Jeśli każdy z nich przyprowadzi 
pięciu, będzie ich ponad 6 tysięcy. 

Ale czasy mamy takie, że o wiele łatwiej, niż się Księdzu Biskupowi wydaje, można 
przypiąć sobie łatkę fundamentalisty religijnego. Wystarczy powołać się 
w rozmowie na nauczanie Kościoła. 

Kiedy Jezus posyłał uczniów, powiedział, żeby nie szli do pogan czy Samarytan, ale do "owiec, 
które poginęły z domu Izraela". W dziesiątym rozdziale Ewangelii według św. Mateusza 
mamy konkretne wskazówki, których Jezus udziela uczniom wybierającym się na misję. 
Łącznie z tym, że mają być przygotowani na prześladowania. I to nie przez świat pogański, 
ale przez własnych współbraci, wierzących. Zatem…? Boimy się? 
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Tak – utraty znajomych albo wręcz pracy. Linie lotnicze wręczają wymówienia 
stewardesom, które noszą krzyżyk na szyi. One chciały dawać świadectwo wiary, 
a straciły utrzymanie. 

Nie znam dokładnie tego problemu, ale sądzę, że stewardesa wyrzucona z pracy za krzyżyk 
może skarżyć linie lotnicze przed sądem i wygra sprawę. 

Ale nie w tym tkwi sedno problemu: skoro komuś przyszło do głowy wprowadzać do 
regulaminu pracy punkt o symbolach religijnych, świadczy to o ogólnej przemianie 
kulturowej we wrogim dla chrześcijaństwa kierunku. 

A dlaczego ewangelizacja jest potrzebna? Właśnie dlatego, że żyjemy w świecie, który jest 
teoretycznie chrześcijański i wypełniony kościołami, ale zmiany kulturowe rzeczywiście są 
w wielu wypadkach antychrześcijańskie. Niemniej jednak, ewangelizacja nie oznacza wprost 
przemiany struktur świata. Tego już Kościół próbował w przeszłości z marnymi skutkami. 

Zatem pozostają nam świadectwo, dialog, głoszenie Słowa. Środki słabe. Bardzo 
słabe. 

Nie słabe, tylko ewangeliczne. A w jaki inny sposób miałby się Kościół rozwijać? 

Misjonarstwo trzeba pogodzić z szacunkiem dla wolności drugiego człowieka. 
W którym momencie się wycofać, jak się zorientować, że dalej nie wolno? 

Wolność polega na tym, że dwie osoby spotykają się w dialogu. Dialog kończy się wtedy, gdy 
jedna z nich powie, że nie ma ochoty dłużej rozmawiać. 

Chrystus mówi: idźcie i nauczajcie, a nie: idźcie i dialogujcie. 

Dialog jest – po świadectwie  pierwszym środkiem ewangelizacji. Paweł VI wymieniał 
świadectwo i dialog. Świadectwo jest po to, żeby w innych rodziło pytania. Kiedy ktoś mi je 
zada, spróbuję na nie odpowiedzieć. Ale też wysłucham drugiej osoby, nie będę udawał, że jej 
świat wartości i myślenie są mi obojętne. Dialog oznacza właśnie szacunek do drugiego 
człowieka. 

W tym się kryje pułapka. Niektórzy pojmują dialog jako wzięcie w nawias swoich 
przekonań, by nimi nie urazić drugiego. 

Nie widzę powodu, bym przed niewierzącym miał udawać kogoś innego, niż jestem. Wierzę 
przecież nie przeciwko komuś. 

Zaraz, a co ze "znakiem sprzeciwu wobec świata"? 

Znakiem sprzeciwu chrześcijanina jest to, że kocha radykalnie. To w ten sposób staje się dla 
świata solą w oku. Chrześcijanin głosi Jezusa Chrystusa i życie wieczne, wskazuje pewną 
koncepcję człowieka – ale to koncepcja pozytywna. W świecie, który jest przeerotyzowany, 
chrześcijanin będzie świadkiem wartości miłości i małżeństwa oraz tego, że seks nie jest 
czymś banalnym. Jeśli świat wariuje na punkcie pieniędzy, chrześcijanin też jest znakiem 
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sprzeciwu – o ile wie, czym jest ubóstwo. Jeśli tego nie wie, a gani świat za materializm, to 
jest co najwyżej chodzącą obrazą boską. 

Czyli nie tylko "można kochać i nie wiedzieć o tem", ale i ewangelizować, nie zdając 
sobie z tego sprawy. Ktoś, obserwując moje małżeństwo, uzna je za tak dobre, że 
sam zrezygnuje z rozwodu. A Bóg poczyta mi to za zasługę… 

A cóż to za ironia? 

Po prostu w ciągu prawie 30 lat życia nie zdarzyło mi się, żeby ktoś się ochrzcił ze 
względu na to, że ja świadczyłem o Bogu. I myślę, że to jest doświadczenie 
większości chrześcijan. 

Masz dziecko? 

Mam. 

Uczysz je wiary? 

Tak. 

Prowadzisz do kościoła? 

Prowadzę. 

Więc sam widzisz… A po rozmowie dam ci jeszcze kilka zaproszeń na wydarzenie 
ewangelizacyjne w Krakowie, może przekażesz je komuś. 

Chodzi mi o to, że nie każdy nadaje się na aktywistę.  

Ewangelizacji nie prowadzą żadni aktywiści. 

Są przecież szkoły liderów chrześcijańskich. 

Ale tam nie szkoli się "aktywistów". Człowiek świadczący o Jezusie musi mieć prawdziwe 
doświadczenie Pana Boga, wiedzieć, czym jest modlitwa. Inaczej jego działania do niczego 
nie doprowadzą. A nie wspominam już nawet o wyciąganiu z ewangelizacji profitów. 

Zdefiniowaliśmy ewangelizację i powiedzieliśmy o tym, jak się ją prowadzi. Ale tak 
naprawdę nie wyszliśmy poza treści Redemptor hominis. Papież napisał ten 
dokument w roku 1990. Mamy rok 2012. Dlaczego Benedykt XVI zwołuje synod, by 
zastanawiać się, na czym ma polegać nowa ewangelizacja? Czy Kościół przez dwie 
dekady nie przemyślał i nie przyswoił przejrzystej nauki Jana Pawła II? 

Ależ nie po to Papież zwołuje synod. Lineamenta to wezwanie do tego, by się podzielić 
doświadczeniami nowej ewangelizacji. Chodzi o to, żeby biskupi i inni uczestnicy, zanim 
przyjadą do Rzymu, rozejrzeli się wokół i dostrzegli, że dzieje się wiele rzeczy wielkich 
i pięknych. Benedykt XVI nie uruchamia nowej ewangelizacji, tylko chce ją promować. Synod 
nie polega na tym, że zbierze się kilka tysięcy hierarchów, by coś wymyślić i zadać Kościołowi. 
Synod chce rozeznać, co się w Kościele dzieje i gdzie się nie dzieje. 
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Jedno z zadań Kościoła to rozeznawanie, jak działa Duch Święty. Bo to On prowadzi nową 
ewangelizację. Kierowany przeze mnie Zespół Episkopatu ds. Nowej Ewangelizacji umieścił 
na swojej stronie internetowej ankietę dla wspólnot. Jest już ponad 300 wpisów. 
Analizowaliśmy 160 pierwszych – za nimi kryje się 30 tys. osób. Kościół chce tę wielką grupę 
ludzi, których Duch Święty wzywa do zaangażowania, promować i pokazać światu. 
I zachęcić parafie, żeby chciały korzystać z tego rodzaju posługi. 

Przypuszczam jednak, że Papież planuje wydanie po synodzie czegoś w rodzaju 
vademecum nowej ewangelizacji. 

Papież wyda, jak zwykle po synodzie, adhortację. A ona będzie tym, czym zawsze jest: 
zebraniem doświadczeń Kościołów i pokazaniem ich z perspektywy Piotra. 

Ale przecież coś praktycznego musi z tego spotkania wynikać! 

Cały czas rozmawiamy o praktyce. Piękno nowej ewangelizacji polega na tym, że jest 
zjawiskiem oddolnym, nastawionym na działanie. W październiku zeszłego roku w Rzymie 
odbył się zjazd wspólnot, które odnajdują się w nowej ewangelizacji. Cel był taki, żeby Papież 
mógł zobaczyć tych wszystkich ludzi, a oni przy nim się odnaleźć.  

Teoria oczywiście też jest w jakimś zakresie potrzebna: Papież zalecił w dokumencie na Rok 
Wiary, by czytać Katechizm – m.in. po to, by do wspólnot ewangelizacyjnych przyłożyć 
kryterium ortodoksji i sprawdzić, czy ich przekaz wiary jest kompletny. 

W Lineamentach czytamy, że bezowocność ewangelizacji jest problemem 
eklezjologicznym. Czyli: Kościół jest nie taki, jak trzeba? 

Zawsze jest i nie jest. W tym sformułowaniu chodzi jednak o to, że jeśli dotrzesz do drugiego 
człowieka z kerygmatem, spytasz go, co znaczy dla niego, że Chrystus umarł 
i zmartwychwstał, i jeśli Jezus go dotknie i zapoczątkuje w nim przemianę - to musisz wysłać 
go do wspólnoty wiary. Bo wiarę przekazuje się w konkretnej wspólnocie ludzi wierzących. 
Zatem ona musi istnieć. Najlepiej, gdyby to była parafia. Ale taka, która jest wspólnotą, 
w której wiarę przeżywa się razem i w której wspólnotowość nie jest teoretyczna. W tym 
sensie problem ewangelizacji ma charakter eklezjologiczny. 

W Krakowie w październiku spróbujemy najpierw zgromadzić ludzi w wielką wspólnotę – 
być może na którymś ze stadionów – ale zaraz potem, od początku listopada, wszystkie 
wspólnoty, mówiąc językiem marketingu, wystartują z szeroką ofertą. Droga 
Neokatechumenalna będzie głosić katechezy wstępne, szkoły ewangelizacji zaproponują 
kursy, Odnowa w Duchu Świętym seminaria itd. Jeśli nie ma zaplecza wspólnot, jest kłopot 
z ewangelizacją.  

Chyba nie liczy Ksiądz Biskup na to, że większość katolików się pozapisuje do 
ruchów. 

Zapewne nie; z drugiej jednak strony żyjemy w rzeczywistości, która jest tak naprawdę 
chrześcijaństwu obca i w niedługim czasie może się okazać, że albo odnajdziesz wspólnotę 
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ludzi, którzy podzielają twoją wiarę, będą stanowić dla ciebie oparcie, albo będziesz się czuł 
zagubiony. I nie przynależąc nigdzie, będziesz miał poczucie, że na Eucharystii stoisz obok 
ludzi, którzy w większym lub mniejszym stopniu nie zgadzają się z prawdą, którą głosi 
Kościół. W Kościele działa taka różnorodność wspólnot, że każdy może się tu odnaleźć.  

Ksiądz Biskup patrzy na przyszłość optymistycznie, Jan Paweł II też uważał, że jest 
coraz lepiej, kiedy pisał, że "Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, 
której początek można już dostrzec". A popatrzmy na Europę: chrztów i powołań 
jest coraz mniej, apostazji coraz więcej, a w dodatku Kościół ugina się pod ciężarem 
ujawnionych skandali pedofilskich z minionego półwiecza. 

To dlatego Kościół w Europie jest głównym adresatem nowej ewangelizacji! Nie twierdzę, że 
statystycznie rzecz biorąc, wszystko jest w porządku, ale cieszę się z tego, że w Kościele jest 
rzesza ludzi, z których głębokiej wiary wynika chęć dzielenia się nią. Powstają nawet 
instytuty życia konsekrowanego, których członkowie ślubują poświęcić całe swoje życie 
dziełu ewangelizacji. To się dzieje naprawdę.  
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