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WPROWADZENIE
Tytuł tej publikacji może dziwić. Często bowiem mówi się o nowej
ewangelizacji, ale nie o nowej katechezie. Jeśli jednak katecheza i nauczanie religii są formą szeroko pojętej ewangelizacji, również nowej ewangelizacji, ta „nowość” powinna dotyczyć także tych rzeczywistości. Nie
ukrywam, że tytuł tej książki ma na celu pewną prowokację, czy może inaczej – zawiera w sobie impuls do przemyślenia jakości dzisiejszej katechezy, udzielenia odpowiedzi na pytanie czy jest ona rzeczywiście „nowa”. To
pytanie powinno szczególnie wyraźnie zabrzmieć w uszach odpowiedzialnych za model katechezy w Polsce, za jej treści i formy, metody i techniki.
Powinno stać się także przedmiotem reﬂeksji, a być może i rachunku sumienia, wszystkich katechetów.
Mimo wieloznaczności terminologicznej nowa ewangelizacja ma na
celu dotarcie do tych, którzy są poza lub na obrzeżach Kościoła. Czy zatem
nowa katecheza powinna być także do nich adresowana? Wydaje się, że
tak. Ilu bowiem młodych ludzi, uczęszczających na lekcje religii w szkole,
na tych obrzeżach się znajduje? Ilu z nich praktycznie jest poza Kościołem? W niektórych środowiskach może nawet większość. Istnieje zatem
bezdyskusyjna potrzeba nowej katechezy, która będzie skierowana do tych
ludzi. I właśnie tutaj katecheza może i powinna czerpać z nowej ewangelizacji, której jest przecież integralną częścią. Nowa katecheza, podobnie
jak nowa ewangelizacja, nie ma polegać na przekazywaniu nowych treści.
Chodzi raczej o nowy zapał, nowe zaangażowanie oraz nowe formy, metody i techniki. Bez wątpienia jednak także treści katechezy domagają się
odnowy, choćby poprzez ich większą egzystencjalność.
Niniejsza publikacja stawia sobie za cel pobudzenie do reﬂeksji nad
stanem obecnej katechezy, do szukania odpowiedzi na pytanie o jej adekwatność do współczesnych uwarunkowań a tym samym o jej skuteczność. Ma nadzieję inspirować nowy zapał i poszukiwanie nowych sposobów dotarcia do tych, którzy są poza lub na obrzeżach Kościoła. Z tych
11
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względów można w tej książce znaleźć wiele cennych myśli na temat istoty nowej ewangelizacji i, analogicznie, nowej katechezy. Można w niej
znaleźć, z jednej strony, postulaty powrotu do korzeni, do dawania świadectwa wiary i głoszenia kerygmatu chrześcijańskiego a z drugiej strony
liczne propozycje współczesnych i nowoczesnych form, metod i technik.
Należy mieć nadzieję, że myśli kilkunastu autorów, naukowców i praktyków, zebrane w tej książce staną się impulsem do wypracowania modelu nowej katechezy i wprowadzenia je w życie. Proces to zapewne długi
i złożony, ale warto podjąć wszelkie wysiłki, bo stawką jest zbawienie
całych pokoleń. W tym dziele ludzkie siły nie wystarczą, ufamy jednak
w moc Ducha Świętego, który nas wszystkiego nauczy (por. J 14,26).
Ks. Paweł Mąkosa
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Bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL, Lublin
Biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej

SPECYFIKA I ZADANIA

NOWEJ EWANGELIZACJI
Termin „nowa ewangelizacja” stał się obecnie bardzo modny. Coraz
częściej formułuje się także postulat wprowadzenia nowej ewangelizacji
na stałe w życie Kościoła. Teologowie próbują aplikować ten termin do
różnych specjalizacji, jednak w pierwszym rzędzie dotyczy on teologii pastoralnej, która zajmuje się naukową reﬂeksją o codziennym wzrastaniu
Kościoła w mocy Ducha Świętego oraz w kontekście historii (PDV 57).
Zatem to ona przede wszystkim powinna rozpracowywać podstawy, zasady, zadania i metody nowej ewangelizacji. Spore zainteresowanie tym
zagadnieniem nie przyniosło klarownej deﬁnicji nowej ewangelizacji,
a nawet spowodowało zamęt terminologiczny i znaczeniowy. Całościowych deﬁnicji nowej ewangelizacji jest przeszło 20, a opisowych i enumeratywnych przeszło 1501.
Rozumienie nowej ewangelizacji na przestrzeni ostatnich lat ulega
zmianie. W latach 80. i 90. XX w. akcentowano konieczność wzbudzenia
nowego zapału ewangelizacyjnego i poszukiwanie nowych metod2. Stopniowo jednak zaczęto zwracać uwagę na adresatów nowej ewangelizacji
i w nich właśnie upatrywać klucza do rozpracowania terminu. Współcześnie próbuje się tworzyć syntetyczne ujęcia, które godziłyby różne aspekty
1

2

G. Ryś. Jezusowa nowa ewangelizacja. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin 2012 s. 12.
Por. A. Sepioło. Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II. W: Nowa ewangelizacja.
Kerygmatyczny impuls w Kościele s. 139.
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omawianej problematyki3. Zapewne sporo nowego światła na to zagadnienie przyniesie oczekiwana adhortacja apostolska, która będzie pokłosiem
XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (Rzym,
7-28 X 2012), poświęconego znaczeniu nowej ewangelizacji dla przekazu
wiary. Po zakończeniu Synodu podkreślano, że nie udało się skonstruować
precyzyjnej deﬁnicji nowej ewangelizacji. Po raz kolejny znacznie poszerzył się jej desygnat. Dlatego zagadnie to wymaga wnikliwej analizy ze
strony teologii pastoralnej, ponieważ praktyka pastoralna zakłada wcześniejszą podbudowę teoretyczną.
1. W poszukiwaniu deﬁnicji nowej ewangelizacji
Genezy pojęcia nowej ewangelizacja trzeba szukać odwołując się do
terminu ewangelizacji. Wprowadzenie pojęcia ewangelizacji4 do języka
teologicznego i praktyki pastoralnej dokonało się w środowisku protestanckim w XIX wieku, jednak z czasem zostało przejęte przez Kościół
katolicki. Początkowo oznaczało przekazywanie chrześcijańskiego orędzia niechrześcijanom, a współcześnie znacznie poszerzyło swój zakres,
stając nowym imieniem zbawczej działalności Kościoła5.
Sobór Watykański II zdeﬁniował ewangelizację jako głoszenie Chrystusa
dokonywane zarówno świadectwem życia, jak i słowem (KK 35). Zagadnieniu
ewangelizacji współczesnego świata zostało poświęcone III Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w 1974 roku (27 IX – 26 X). Owocem
tego Synodu była adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi (8 XII
1975 r.). W dokumencie tym ewangelizacja określona została jako zanoszenie
Dobrej Nowiny do wszystkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je
swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość (EN 18). Do ewangeli3

4

5

Por. A. et M. Lauriot Prevost. Maunuel du nouvel évangélisateur. Principes, outils-clé
et spiritualité. Paris 2013 s. 31-52; D. Rey. Deﬁnicja nowej ewangelizacji i wyzwania
stojące na jej drodze. W: Nowa Ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls s. 36-39.
Jest to pojęcie, które wywodzi się z języka greckiego (gr. euaggelizein – przekazywać,
oznajmiać coś jako pomyślną wiadomość) i w sensie etymologicznym oznacza głoszenie ludziom Jezusa Chrystusa i Jego nauki jako Dobrej Nowiny (Dz 5,42; 11,20; por.
KK 35). Współcześnie termin ten najczęściej używany jest w sensie szerokim i oznacza
działalność zbawczą Kościoła. Por. W. Przyczyna. Ewangelizacja. W: Leksykon teologii
pastoralnej. Rad. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 254.
Zob. J. Krucina. Ewangelizacja – odnowione imię całej działalności Kościoła. W: Ewangelizacja. Red. J. Krucina. Wrocław 1980 s. 55-76.
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zacji współczesnego świata wielokrotnie wzywał błogosławiony Jan Paweł II
(zob. ChL 34-35; EE 46) oraz papież senior Benedykt XVI (zob. VD 96, 122).
Papież Franciszek w swoim dotychczasowym nauczaniu akcentuje kwestie
społeczne, które stanowią jeden z aspektów nowej ewangelizacji.
W tradycyjny ujęciu, według kryterium adresatów, wyróżnia się ewangelizację pierwszą, pastoralną i nową. Pierwsza ewangelizacja (zwana też
misyjną, preewangelizacją, misjami lub misją ad gentes) polega na głoszeniu Dobrej Nowiny ludziom, którzy nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa
(por. DM 6; EN 51, 53; RMi 31). Jest ona również skierowana do wyznawców religii pozachrześcijańskich posiadających nasiona Słowa (DM 11),
czyli przygotowanie do przyjęcia Ewangelii, a także do niewierzących,
którzy odrzucają zależność człowieka od Boga, a oparcie znajdują w poczuciu potęgi, jaką daje postęp nauki i techniki (EN 55)6.
Ewangelizacja pastoralna (zwana też duszpasterską) skierowana jest do
tych, którzy są już chrześcijanami, aby ich wiarę pogłębić, umocnić, ożywić i uczynić dojrzalszą (EN 54; por. RMi 31; EE 50). Dotyczy ona tych
wspólnot, które posiadają odpowiednie struktury eklezjalne oraz są aktywne
w wyznawaniu i praktykowaniu wiary. W wielu wymiarach jest ona podobna do duszpasterstwa lub nawet bywa z nim utożsamiana. Jednak w ewangelizacji akcent spoczywa na kerygmacie, dlatego stanowi ona raczej rdzeń
duszpasterstwa (por. EN 81)7. W ewangelizacji nie chodzi tyle o budowanie
struktur, umacnianie instytucji, ile o wiarygodne i dynamiczne przepowiadanie królestwa Bożego. Proces ewangelizacji zawiera kerygmę, jako głoszenie osoby Jezusa, oraz katechezę, czyli przekazywanie depozytu wiary8.
Natomiast pojęcia nowej ewangelizacji użył po raz pierwszy papież
Jan Paweł II w Polsce, podczas homilii w czasie Mszy świętej w sanktu6
7

8

Por. Tamże s. 255.
Kerygmat (z gr. κήρυγμα, ogłoszenie, proklamacja; κήρυκε̋ herold; κηρύσσω głoszę,
krzyczę) to orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w jego imieniu, weryﬁkowane, potwierdzone i strzeżone w Kościele
dzięki asystencji Ducha Świętego w celu nawrócenia i zbawienia ludzi. Kerygmat jest
wspólny dla wszystkich nurtów chrześcijaństwa. Treść kerygmatu można podzielić na
sześć części (czasami łączy się punkty trzeci i czwarty oraz piąty i szósty): miłość
Boga; rzeczywistość grzechu; odkupienie w Chrystusie, ukrzyżowanym, pogrzebanym
i zmartwychwstałym; konieczność przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako osobistego
Pana i Zbawiciela; posłannictwo Ducha Świętego; tajemnica Kościoła. Kerygmat poprzedza katechezę i jest istotnym elementem ewangelizacji. A. Paciorek. Kerygmat.
W: EK. T. VIII. Lublin 2000 kol. 1360-1362.
A. Sepioło, jw. s. 146.
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arium Świętego Krzyża w Mogile (9 VI 1979). Następnie papież używał
tego pojęcia przede wszystkim w nauczaniu skierowanym do Kościołów
w Ameryce Łacińskiej. Papież Benedykt XVI 20 XI 2010 roku powołał do
istnienia Papieską Radę do spraw Nowej Ewangelizacji, która obok zagadnień praktycznych, ma podejmować badania nad teologicznym znaczeniem nowej ewangelizacji. Ponadto w Rzymie odbyło się XIII Zwyczajne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (7-28 X 2012), które zostało poświęcone znaczeniu nowej ewangelizacji dla krzewienia wiary9.
Klarowne i przekonujące jest twierdzenie, że adresatami nowej ewangelizacji są chrześcijanie, którzy oddalili się do Kościoła (zob. EN 54;
RMi 33) i zaniechali praktyk religijnych oraz żyją tak, jakby Chrystus nie
istniał (EE 46). Dotyczy ona również tych, którzy nie porzucili niektórych
praktyk religijnych, ale nie akceptują treści wiary, utracili „zmysł wiary”
i nie są już w stanie przylgnąć do Jezusa Chrystusa (EE 46). Dotyczy ona
również regionów od dawna wprowadzonych w religię chrześcijańską,
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, który
redukuje Kościół do sprawnie działającej instytucji o zasięgu międzynarodowym10. Benedykt XVI w przemówieniu podczas spotkania z członkami
Prezydium Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (24 IX 2011)
nazwał to zjawisko – przerostem struktur nad duchem.
Jan Paweł II już w 2003 roku napisał w posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, że współcześnie zachodzi potrzeba nowego
głoszenia Ewangelii – również tym, którzy są ochrzczeni. Bowiem wielu
współczesnych Europejczyków sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale
w rzeczywistości go nie zna… Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał; powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza
w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja
9

W obradach uczestniczyło 262 ojców synodalnych: 103 z Europy, 63 z Ameryki,
50 z Afryki, 39 z Azji i 7 z Oceanii. Spośród nich 10 to zwierzchnicy katolickich
Kościołów wschodnich, 32 – przewodniczący krajowych konferencji biskupów,
26 – przedstawiciele kurii rzymskiej, 211 – biskupi diecezjalni, 11 – biskupi pomocniczy. W zgromadzeniu uczestniczyli także eksperci (45), audytorzy (48) oraz delegaci
z innych wspólnot chrześcijańskich i zaproszeni goście. Owocem Synodu jest 58 propozycji, które mogą przez papieża zostać wykorzystane w adhortacji posynodalnej.
10
Por. D. Rey. Préface. W: A. et M. Lauriot Prevost. Maunuel du nouvel évangélisateur
s. 9-13.
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treści wiary i przylgnięcie do Osoby Jezusa. Miejsce pewności wielkich
prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie
religijne… (EE 46). Ten tekst jasno wskazuje na potrzebę nowej ewangelizacji wśród tych, którzy nie zaniechali praktyk religijnych.
W czasie obrad Synodu poświęconego nowej ewangelizacji wskazano na trzy grupy adresatów: ludzi, którzy w ogóle nie znają Chrystusa;
wszystkich wiernych aktywnie uczestniczących w życiu Kościoła i osoby
formalnie należące do Kościoła, ale z różnych powodów dystansujące się
od żywej wspólnoty wiary. Takie rozumienie nowej ewangelizacji komplikuje dotychczasowy podział, ponieważ nowa ewangelizacja staje się
w pewnym sensie synonimem ewangelizacji i zawiera w sobie ewangelizację pierwszą (misje), pastoralną (duszpasterstwo) oraz reewangelizację.
Jednakże nie jest pewne, że sugestie synodalne znajdą odzwierciedlenie
w adhortacji. Zbytnie rozmycie pojęcia nowej ewangelizacji może sprawić, że stanie się ono kolejnym hasłem propagandy kościelnej, które nie
znajdzie trwałego miejsca w praktyce pastoralnej.
Nowa ewangelizacja nie zakłada krytyki dotychczasowej działalności
pastoralnej Kościoła, ale raczej jest poszukiwaniem nowych rozwiązań,
aby dotrzeć do zagubionych. Dlatego dziś coraz mniej mówi się o reewangelizacji, ponieważ to pojęcie suponuje, że coś zostało źle zrobione, niedokończone lub zakończyło się porażką. Współcześnie podkreśla się, że
ewangelizacja w XXI wieku nie traci czasu na krytykę tego, co było, ale
ma być nowa w swym zapale, w metodach i w przejawach11. Opiera się ona
na żywej wierze, głoszeniu słowa Bożego, modlitwie oraz świadectwie.
Ewangelizacja jest procesem wielowarstwowym (EN 24) i złożonym.
Współcześnie, szczególnie w regionach od dawna schrystianizowanych,
trudno wyznaczyć ostre granice pomiędzy ewangelizacją pierwszą, ewangelizacją pastoralną, a nową ewangelizacją12. W zsekularyzowanym świecie wzajemnie się one przenikają i uzupełniają (por. RMi 34). Zapewne
to jeden z powodów trudności terminologicznych związanych z pojęciem
nowej ewangelizacji i nieustannym modyﬁkowaniem jej deﬁnicji.

11
12

Jan Paweł II. Przemówienie do XIX Zgromadzenia CELAM. AAS 75:1983 nr 1 s. 778.
J-L. Moens. Na czym polega nowa ewangelizacja? W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele s. 20-21.
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2. Przyczyny nowej ewangelizacji
Najczęściej wskazuje się na trzy powody nowej ewangelizacji. Pierwszym i zaraz najważniejszym jest Jezus Chrystus i Jego orędzie zbawienia.
Osobiste spotkanie z Jezusem owocuje w życiu chrześcijan, że stają się autentycznymi i odważnymi ewangelizatorami. Konsekwencją takiego spotkania
jest decyzja o przyjęciu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i podporządkowanie Jego słowu całego życia. Bp D. Rey przytacza opinię, że obecnie jest
wielu katolików, lecz mało chrześcijan13. Oznacza to, że formalnie sporo osób
przynależy do Kościoła katolickiego, lecz niewielu spośród nich doświadczyło osobowej relacji z Chrystusem i żyje wiarą na co dzień14. Wiara bowiem nie jest subiektywną opinią, lecz rodzi się ze spotkania z Bogiem, a jej
konsekwencją jest ewangelizacja słowem i czynem (por. Lumen Fidei, 22).
Osobowa relacja z Chrystusem jest także podkreślana w programie formacyjnym wielu zrzeszeń religijnych np. w Ruchu „Światło-Życie” oraz w Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym. Dlatego też wspólnoty i zrzeszenie
aktywnie podjęły różne inicjatywy związane z nową ewangelizacją.
Drugim powodem nowej ewangelizacji jest jedność z Kościołem, który został powołany do istnienia, aby gromadzić rozproszone dzieci Boże
i nieustannie ewangelizować. Przed swoim odejściem z tej ziemi Jezus
nakazał Apostołom i uczniom: „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 28,19-20). Ten nakaz
dotyczy wszystkich, ale w odpowiedniej proporcji, czyli w zależności od
specyﬁki powołania (por. DM 35). Ewangelizacja jest imperatywem dla
chrześcijanina, przekonują o tym także słowa św. Pawła: Nie jest dla mnie
powodem do chwały to, że głoszę Ewangelię… Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii (1 Kor 9,16). Motywem ewangelizacji jest przykazanie miłości
(Łk 10,27). Chrześcijanin znalazł, poznał i przylgnął do Jezusa Chrystusa,
jest to dla niego źródłem szczęścia, dlatego tym darem chce się podzielić
z innymi (por. J 1,41-42)15. Sobór Watykański II przypomniał, że Kościół
13
14

15

D. Rey. Deﬁnicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze s. 36.
Przykładem może być Kościół katolicki we Francji. W skali kraju w 2007 roku 51%
(wobec 64% w 1994) społeczeństwa zadeklarowało się jako katolicy (według innych
ocen 70% żyjących obecnie Francuzów było ochrzczonych), a praktykuje regularnie
około 6-8% ludności.
Tamże.
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pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze
wedle planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego (DM 2), zatem bez ewangelizacji Kościół traci sens istnienia.
Trzecim powodem ewangelizacji jest świat, a właściwie człowiek uwikłany w dramat świata16. Każdy człowiek został stworzony dla zbawienia
i stąd wezwanie dla ewangelizatorów, aby nieustannie i w każdym warunkach głosić Dobrą Nowinę. Migracja, pluralizm kulturowy, relatywizm
i procesy laicyzacyjne sprawiły, że na terenach schrystianizowanych pojawiają się grupy osób, które nigdy nie słyszały o Jezusie Chrystusie lub
świadomie dystansują się od Kościoła. Zjawisko sekularyzacji redukuje
życie człowieka do wymiaru horyzontalnego i utrudnia, lub eliminuje doświadczenie religijne17. Część ludzi formalnie przynależących do Kościoła
katolickiego przyjmuje religijność subiektywną i prywatną, bez większego związku ze wspólnotą wierzących. Wiąże się to również z kryzysem
Kościoła rozumianego jako instytucja, towarzyszy temu poszukiwanie
alternatywnych form duchowości i religijności18. Pojawiła się również
kategoria chrześcijan niepraktykujących, którzy utożsamiają się z hasłem
zdobywającym coraz większą popularność „wierzyć bez przynależności”
(believing without belonging)19. To sprawia, że nowa ewangelizacja jest
szansą na dotarcie z Dobrą Nowiną do wszystkich grup ludzi.

3. Istota nowej ewangelizacji
Wymienione wyżej powody nowej ewangelizacji wskazują również na
podstawy teologiczne ewangelizacji, która jest konsekwencją zbawczej
woli Boga, nakazu misyjnego Chrystusa i przykazania miłości20. Pragnie16
17

18

19

20

D. Rey. Deﬁnicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze s. 37.
Por. Kongregacja do spraw Duchowieństwa. Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów (11 II 2013). Kraków 2013 s. 7.
Twierdzenie, że nowoczesność prowadzi do schyłku religii okazało się fałszywe.
Współczesne badania nad przemianami religijności wskazują, że dochodzi do rekonstrukcji oraz zmiany manifestacji religii. Z jednej strony spada poziom praktyk
religijnych, następuje swoiste odkościelnienie, ale wrasta zainteresowanie religią.
A. Kasperek. Teoria sekularyzacji i jej wrogowie. Próba apologii niepopularnej teorii.
W: Między socjologią i teologią. Poznań 2010 s. 216-217.
A. Napiórkowski. Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja. Kraków 2012
s. 160.
Zob. J-L. Moens, jw. s. 18-33.
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niem Boga jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy (1 Tm 2,4). Jeżeli Ewangelia jest dobrem wszystkich ludzi, to obowiązkiem tych, którzy już uwierzyli jest głosić ją światu. Ewangelizacja
jest nie tylko podstawowym obowiązkiem chrześcijan, ale również warunkiem ich zbawienia21.
W sensie ścisłym centralnym tematem ewangelizacji jest Jezus Chrystus, a więc Jego dzieło. Głównie dotyczy to paschalnego misterium stanowiącego najpełniejsze objawienie miłości potężniejszej od grzechu i zła,
która dźwiga człowieka z upadku i prowadzi ku wolności (por. EN 26).
Wtórnym tematem jest prawda o godności człowieka, dziecięctwie Bożym
oraz powszechnym braterstwie (RH 10). W nowej ewangelizacji nie akcentuje się moralności, która sama w sobie nie jest celem, a konsekwencją
wiary. Można przecież prezentować wysokie standardy moralne i nie być
chrześcijaninem oraz można posiadać wiarę i zmagać się z grzechem22.
Lineamenta do XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów dotyczącego nowej ewangelizacji zawierają stwierdzenie, że nowa ewangelizacja
to również nazwa nowego zainteresowania Kościoła swoją podstawową
misją, tożsamością i racją bytu. Dlatego jest to droga, która pozwala wyjaśnić i przemienić w czyn dziedzictwo apostolskie w naszych czasach.
Poprzez program nowej ewangelizacji Kościół pragnie wprowadzić do
świata i do aktualnych debat swój najbardziej podstawowy temat: głoszenie królestwa Bożego (Lineamenta 10).
Zatem na czym polega specyﬁka nowej ewangelizacji? Wspomniany już wcześniej bp Grzegorz Ryś, szukając istoty nowej ewangelizacji,
odwołuje się do działalności Jezusa Chrystusa. Rozsyłając po raz pierwszy Dwunastu z misją ewangelizacyjną, mówił do nich: Idźcie do owiec,
które poginęły z domu Izraela! Idźcie i głoście: bliskie jest królestwo
Boże. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
(Mt 10,5nn). Zatem adresatami pierwszego posłania nie są poganie, ale
bracia w wierze, którzy „poginęli”, zagubili się. Głoszone orędzie w swojej warstwie treściowej też nie zawiera elementu radykalnej nowości, sumuje się wokół pojęcia „królestwa Bożego”. Idea, że Bóg ma królować
w życiu osobistym i społecznym była dobrze znana Izraelitom. Ryś uważa,
że nowa ewangelizacja polega na głoszeniu królestwa Bożego, nie jako
teoretycznych rozważań, ale jako pełnego mocy wydarzenia, którego czę21
22

W. Przyczyna, jw. s. 255.
Tamże s. 256.
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ścią składową jest przemiana życia np. chorzy odzyskują zdrowie, zmarli,
trędowaci i opętani przywracani są wspólnocie; oczyszczeni mogą wejść
do świątyni23.
Podobne działanie opisuje św. Marek Ewangelista: Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką: uczył bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie
(Mk 1,21-22). Marek nie odnotowuje treści Jezusowego nauczania, ale
z kontekstu wynika, że mieściła się ona w programie zapisanym sześć
wierszy wcześniej: Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14-15). Jednak słuchacze Jezusa znaną
prawdę o królestwie Bożym odkrywają jako coś nowego, ponieważ została ona ogłoszona z mocą24.
Nowa ewangelizacja to właśnie głoszenie z mocą starych prawd. Jest
ona skierowana do tych, którzy nie doświadczyli mocy wiary, nawet jeśli
teoretycznie wiedzą o Bogu sporo25. Jest ona skierowana do świeckich,
przedstawicieli życia konsekrowanego i członków hierarchii kościelnej.
Współczesny kryzys wiary nie omija żadnego stanu. Akcentuje to również
w swoim nauczaniu papież Franciszek.
Nowa ewangelizacja jest wyzwaniem dla Kościoła. Nie przekreśla ona
znaczenia duszpasterstwa, a raczej stanowi jego wsparcie i uzupełnienie.
Nie można jej zredukować do tzw. duszpasterstwa odzysku, ale jest pojęciem szerszym, ponieważ migracja i laicyzacja sprawiają, że w rejonach
dawno schrystianizowanych żyje coraz więcej niewierzących i pogan. Zakłada ona poszukiwanie nowych metod, jednak błędem byłoby skupienie
się na tworzeniu i rozwijaniu nowych form duszpasterstwa, a lekceważenie tego, co jest stare i sprawdzone. Nie powinno się również deprecjonować znaczenia pobożności ludowej, która często jest konsekwencją
żywej i prostej wiary oraz stanowi fundament przywiązania do Kościoła-Wspólnoty. Z duszpasterstwa należy eliminować tylko te praktyki, które
nie są poprawne teologicznie i nie pomagają w doprowadzeniu człowieka
do spotkania z Bogiem. Wprawdzie niektóre formy i metody ulegają dez23
24
25

G. Ryś. Jezusowa nowa ewangelizacja s. 13.
Tamże s. 14-15.
Orędzie zbawienia głoszone przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, szczególnie św.
Pawła, w pierwszym rzędzie nie było skierowane do niewierzących, ale do Żydów,
którzy całą ufność pokładali w Prawie oraz do pogan, którzy też byli religijni, tylko
wierzyli w bożki i idole.
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aktualizacji ze względu na zmieniający się kontekst społeczno-kulturowy
oraz towarzyszące temu przemiany religijności, jednak większość z nich
wymaga odnowy, aby wciąż być skutecznym narzędziem ewangelizacji.
Wobec nowej ewangelizacji są także formułowane zastrzeżenia. Po
pierwsze niebezpieczeństwo uznania, że to co „stare” w Kościele jest
mniej wartościowe. Po drugie termin ten może suponować, że skrywa prozelityzm ze strony Kościoła, co podważałoby doświadczenie wypływające z II Soboru Watykańskiego, szczególnie dotyczące relacji Kościoła
ze światem oraz dialogu międzyreligijnego26. Poza tym problemy terminologiczne rozmywają to pojęcie i sprawiają, że zaczyna ono być hasłem
kaznodziejskim, a nie prawdziwym wezwaniem do aktywności.

Zakończenie
We współczesnym świecie, wskutek procesów laicyzacyjnych, następuje spadek przywiązania do Kościoła oraz wzrost liczby ludzi nie objętych duszpasterstwem. Odpowiedzią Kościoła na te problemy jest nowa
ewangelizacja, czyli próba dotarcia z Dobrą Nowiną (kerygmatem) do
tych, którzy utracili zmysł wiary i żyją tak, jakby Boga nie było. Nowa
ewangelizacja jest szansą na uzupełnienie i ożywienie zbawczej działalności Kościoła.

26

D. Rey. Deﬁnicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze s. 39.
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KERYGMAT JAKO TREŚĆ
NOWEJ EWANGELIZACJI

Podstaw katechetyki kerygmatycznej uczyłem się podczas wykładów
ks. biskupa Janusza Zimniaka, który poznał założenia odnowy kerygmatycznej u źródeł na studiach w Louvain1. Pamiętam z jaką pasją mówił
o aktualności tego kierunku w katechetyce, o „wezwaniu” ukrytym w słowie Bożym i egzystencjalnej „odpowiedzi” ze strony katechizowanych.
Kerygmat jest równoznaczny z ewangelizacją, która jest przepowiadaniem
o charakterze misyjnym, ma zawsze na uwadze zapoczątkowanie wiary –
zmierza ku temu, by zostało przyjęte słowo Boże (por. OIK 18n; CT 19n;
DOK 49). Wymowną jest historia o inwazji Aliantów w Normandii, gdy
kobieta w jednej z wiosek na wybrzeżu przynosi swoim rodakom dobrą
nowinę: „Wylądowali!” Oto kerygma, czyli „to, co ogłoszono” – orędzie,
apel wyzwanie. Odpowiedzią ze strony słuchaczy na ogłoszone orędzie
jest jego przyjęcie lub odrzucenie. Trzeciego wyjścia nie ma. Uwierzą
albo nie. Kerygmat chrześcijański jest również takim apelem – orędziem
– wyzwaniem. Chodzi przede wszystkim o akceptację osoby Jezusa Chrystusa, w której widzi się nie tylko konkretne ucieleśnienie miłości Boga
1

W latach 1969-72 odbył studia w Instytucie Katechetyczno-Pastoralnym Lumen vitae
w Brukseli, aﬁliowanym do Uniwersytetu Katolickiego w Louvain (lic.: „Katecheza
i jej język”). Po powrocie do kraju objął funkcję wizytatora nauki religii, wykłady z katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej w WŚSD w Krakowie. Mianowany
biskupem pomocniczym w diecezji katowickiej 2.09.1980, a po podziale diecezji od
1992 r. pełnił tę funkcję w diecezji bielsko-żywieckiej (16.01.2010 – Papież przyjął
jego rezygnację). Napisał pracę doktorską na KUL nt. „Katecheza rodzinna w twórczości Pierre Ranweza” pod kierunkiem prof. M. Majewskiego SDB. Jego motto biskupie
brzmi: Evangelizari et evangelizare („Być ewangelizowanym i ewangelizować”).
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do człowieka, lecz także urzeczywistnienie jedynej drogi do zbawienia.
Innej Ewangelii nie ma… (Ga 1,7). W niniejszej publikacji zostanie zwrócona uwaga na treść kerygmatu biblijnego, podstawowe założenia kerymatycznej odnowy katechezy, a następnie jedna z aktualnych form kerygmatycznego przekazu orędzia – komunikacja wiary w dobie nowej
ewangelizacji.

1. Kerygmat biblijny
W pismach Nowego Testamentu na oznaczenie pierwszego głoszenia
orędzia zbawienia używa się dwóch gr. czasowników keryssein – „głosić,
obwieszczać, podawać do publicznej wiadomości, wołać głośno, nawoływać” oraz euaggelidzomai – „dobrze zwiastować, ogłosić dobrą nowinę”2. Termin wskazuje na proklamację zbawczego działania Boga – obwieszczenie Jego królestwa (panowania). W Ewangelii wg św. Łukasza
Jezus jest Nauczycielem i Ewangelizatorem, który głosił orędzie Dobrej
Nowiny w synagogach Galilei i Judei (4,18-22. 42-44) oraz „wędrował
przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”
(8,1)3. Głoszenie Jezusa najczęściej określano jako „Ewangelia Boża”
(Mk 1,14), „Ewangelia o królestwie (Bożym)” (Mt 4,23; 9,35; 24,14;
Łk 8,1), a Apostoł Paweł przekonany, że jest to proklamacja działania
zbawczego w Jezusie Chrystusie będzie mówił o „Ewangelii Chrystusowej” (1 Kor 19,12), „Dobrej Nowinie [waszego] zbawienia” (Ef 1,13),
„Dobrej nowinie o pokoju” (Ef 6,15), a także o „[mojej] Ewangelii”
(Rz 2,16) czy „Ewangelii, którą wam głosiłem” (1 Kor 15,1).
Czasownik keryssein występuje w Nowym Testamencie 61 razy (Mt –
9x; Mk – 14x; Łk – 9x; Dz – 8x; listy Pawłowe – 19x oraz 1 raz w 1 P i Ap),
2

3

R. Popowski. Wielki słownik grecko-polski. Vacatio. Warszawa 20064 s. 337; G. Friedrich. Keryx, kerysso, kerygmat. W: ThWNT III s. 682-717; Tenże. Euaggelizomai.
W: ThWNT II, s. 706-714; G. Strecker. εύαγγελίζω. W: Dizionario esegetico del Nuovo Testament (DENT 1). Vol. 1. Red. H. Balz, G. Schneider. Brescia 1995 kol. 1426;
R. Rubinkiewicz. Nowotestamentalna idea przepowiadania. „Seminare” 1978 s. 37-58;
R. Murawski. Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. Warszawa 1990 s. 16-25; J.D.G. Dunn. Dal vangelo ai vangeli. Storia
di una continità ininterrotta. Cinsello B. 2012.
S. Pisarek. Jezus Ewangelizator [Ho Iesous] kerysson kai euangelizomenos ten basileian tou theou (Łk 8.1). SSHT 31 (1998). s. 93-104; A. Martin. Gesù come evangelizzatore. “Credere Oggi” 32:2012 nr 5/191 s. 32-41.
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a w 11 przypadkach występuje zwrot kerrýsein tò euaggélion – „głosić
Ewangelię” wraz ze wskazaniem na przedmiot przepowiadania: „Ewangelię o Jezusie” (Dz 8,35), „Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa,
który jest Panem wszystkich” (Dz 10,36), „Ewangelię o Panu Jezusie”
(Dz 11,20), „Ewangelię o Jezusie i zmartwychwstaniu” (Dz 17,18)4. Treścią orędzia jest zatem osoba Chrystusa, Jezusa lub Jezusa Chrystusa (9x)
oraz „królestwo Boże (panowanie Boga)” (por. Łk 8,1; 9,2; Dz 22,25;
28,31; Mt 4,23; 9,35; 24,14). Z tematem „królestwa” wiąże się ściśle proklamacja „Ewangelii o królestwie”, czyli nauka o Bogu, wezwanie do
nawrócenia oraz troska o potrzebujących5. Tego typu przepowiadanie ma
charakter publiczny i uroczysty6.
W pismach Nowego Testamentu rzeczownik kerygma występuje bardzo rzadko – 2 razy w Ewangeliach (Mt 12,41 i Łk 11,32), w których
określa wołanie proroka Jonasza, wzywające Niniwitów do pokuty i nawrócenia, a ponadto 6 razy w listach Pawła (Rz 16,25; 1 Kor 1,21; 2,4;
15,14; 2 Tm 4,17; Tt 1,3)7.
Niemiecki egzegeta Joachim Gnilka zauważa, że „nie dysponujemy
żadnymi bezpośrednimi źródłami poświadczającymi najstarszy kerygmat,
który musiał przecież istnieć w pierwotnym Kościele jerozolimskim”8.
Nie znamy zatem dokładnej treści pierwotnego przepowiadania. W oparciu o 24 mowy (kerygmat apostolski), które św. Łukasz umieścił w Dziejach Apostolskich oraz w oparciu o nauczanie apostoła Pawła w listach9,
można odtworzyć najstarsze wątki tradycji, ale nie pełny kerygmat.
4

5
6
7

8
9

R. Popowski, jw. s. 239n; Por. J.A. Fitzmyer. Gli Atti degli Apostoli. Introduzione
e commento. Brescia 2003 s. 341.
J. Kudasiewicz. Królestwo Boże w Nowym Testamencie. W: EK. T. IX kol. 1339-1344.
R. Murawski, jw. s. 23.
R. Popowski, jw. s. 337; G. Friedrich. Kerygma. W: ThWNT III s. 715n; A. Paciorek.
Kerygmat w Biblii. W: EK. T. 8 kol. 1360n; R. Chałupniak. Kerygmat. W: Leksykon
pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 319-321.
J. Gnilka s. 358.
R. Murawski, jw. s. 179-211; Por. J. Chmiel. Pojęcie i rola kerygmatu w pierwotnym
Kościele. RBL 33: 1980 s. 58-68; A. Jankowski. Kerygmat w Kościele apostolskim.
Nowotestamentalna teologia głoszenia słowa Bożego. Częstochowa 1989; D. Kotecki.
Od kerygmatu Jezusa do kerygmatu Kościoła w Ewangelii według św. Marka. RTK
50:2003 z. 1. s. 51-66; R. Bartnicki. Modelowy charakter przemówienia Piotra w dniu
Pięćdziesiątnicy (Dz 2.14-41) w kontekście relacji Łukasza o początkach ewangelizacji.
W: Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65.
rocznicę urodzin. Red. W. Chrostowski. Warszawa 2010 s. 63-89.
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Dostęp do pierwotnego kerygmatu głoszonego w Jerozolimie i Palestynie umożliwia źródło Q (mowy Jezusa), które daje się odczytać z Ewangelii
św. Mateusza i św. Łukasza10. Tematem centralnym kerygmatu Jezusa było
królestwo niebieskie (Mt) lub Boże (Łk)11, które połączono z powtórnym
przyjściem Syna Człowieczego (Łk 12,8n; 11,29n; 17,24. 26-35). Tekst
podejmował radykalne postulaty etyczne, które później zostały włączone
u św. Mateusza w Kazaniu na górze (Mt 5–7), a u św. Łukasza w Mowie
na równinie (Łk 6). Treścią kerygmatu jest tutaj np. miłość nieprzyjaciół,
rezygnacja z przemocy, bezgraniczne miłosierdzie (por. Łk 6,27-31).
W Kościele pierwotnym, obok kerygmatycznych mów Jezusa (źródło
Q), pojawiło się inne starsze źródło, o którym – według J. Gnilki – dowiedzieliśmy się „na drodze analizy historycznej tradycji Ewangelii (…),
a mianowicie opis męki i śmierci Jezusa”12 oraz późniejsze orędzie o zmartwychwstaniu13. Kerygmat paschalny opisany został w czterech Ewangeliach, a potwierdzony w przepowiadaniu apostolskim (kerygmat jerozolimski) i nauczaniu św. Pawła (kerygmat Pawłowy)14. Żadna z czterech
Ewangelii kanonicznych nie kończy się śmiercią i złożeniem do grobu,
10

11

12
13

14

A. Paciorek. Q - Ewangelia Galilejska. Lublin 2001; Tenże. Ewangelia według św. Mateusza (NKB NT I / 1-2. Edycja św. Pawła. Częstochowa 2005 i 2008; F. Mickiewicz.
Ewangelia według św. Łukasza (NKB NT III / 1-2. Edycja św. Pawła. Częstochowa
2011/12.
Królestwo Boże w Piśmie Świętym. Red. H. Langkammer. Lublin 1976; J. Kudasiewicz. Ewangelie synoptyczne dzisiaj. Ząbki 20002 s. 277-292; A. Jankowski. Królestwo
Boże w przypowieściach. Kraków – Tyniec 20034; J. Kochel. Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza (OBT 74) Opole 2005;
M. Nowak. Pedagogiczna lektura idei Królestwa Bożego i jej znaczenie dla nauczania
i wychowania (Scripture Lumen 1). Red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda. Tarnów
2009 s. 473-488; R. Rubinkiewicz. Królestwo Boże jest wśród nas. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej. Lublin 2010.
J. Gnilka. Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła. Kraków 2004 s. 355.
Por. J.-N. Aletti. Świadkowie Zmartwychwstania. Duch Święty i świadectwo w Dziejach
Apostolskich. „Verbum Vitae” 1:2002 nr 2 s. 127-149; J. McDowell. S. McDowell.
(Nie)? wiarygodne zmartwychwstanie. Warszawa 2009; H. Langkammer. Nowy Testament o zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym zmartwychwstaniu. Tarnów 2010; Zmartwychwstał prawdziwie (Scripture Lumen 2). Red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda.
Tarnów 2010.
R. Murawski wyróżnia cztery typy: a) kerygmat Dziejów Apostolskich, b) kerygmat
Pawłowy, c) kerygmat apostolski do Żydów, d) kerygmat apostolski do pogan; Por.
R. Murawski, jw. s. 180-191. O kerygmacie Apostoła Pawła: J.H. Prado Flores. Sekret
Pawła. Zawodnik Jezusa Chrystusa. Łódź 1996; J.B. Szlaga. Kerygmat i wiara u św. Pawła. „Anamnesis” 7:2001 nr 1 (24) s. 12-20.
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lecz orędziem o zmartwychwstaniu: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
to próżne jest nasze głoszenie (gr. kérygmat) i próżna jest także wasza
wiara” (1 Kor 15,14).
Od początku kerygmat apostolski przybierał określony schemat i określoną treść orędzia, które na swój sposób uwidaczniają się we wszystkich
mowach z Dziejów Apostolskich:
a) wypełnienie się proroctw starotestamentalnych w Jezusie Chrystusie;
b) tytuły, pochodzenie i działalność Jezusa z Nazaretu;
c) śmierć Jezusa, niesprawiedliwe skazanie na krzyż;
d) zmartwychwstanie i wywyższenie Jezusa przez Boga;
e) apostołowie naocznymi świadkami zmartwychwstania i chwały Jezusa;
f) konieczność wiary w Jezusa;
g) nawrócenie i chrzest w celu uzyskania zbawienia15.
Najstarszy kerygmat Kościoła nie był jednak mechanicznym powtarzaniem nauczania Jezusa. W swej istocie było to coś nowego – pierwsza
ewangelizacja, która wzbudzała wiarę i prowadziła do nawrócenia i przyjęcia chrztu w imię Jezusa16. W przepowiadaniu dominował żywy, ekspresywny i zwięzły język17. Dobrym przykładem są tu krótkie formuły wiary
(artykuły), wyznania (homologie) i najstarsze hymny liturgiczne.
Kerygmatyczne formuły wiary można rozpoznać za pomocą towarzyszącego im czasownika gr. pisteuein – „wierzyć” lub rzeczownika gr. pistis – „wiara” (por. Dz 8,37; Rz 1,3-5; 4,24n; 10,9n; 1 Kor 15,3-5; Ef 4,5n;
por. KKK 185-197)18. H. Langkammer wyróżnia następujące formuły wiary: a) mówiące o wskrzeszeniu Jezusa z umarłych, b) o śmierci Jezusa,
15

16

17

18

F. Mickiewicz. Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – posłannictwo.
Ząbki 2008 s. 167n.
Może więc właściwsze było by mówienie o nowej ewangelizacji jako o „drugim (ponownym) głoszeniu” (jako o łasce rozpoczynania od nowa); Por. E. Biemmi. Il Secondo Annunzio. La grazia di ricominciare. Bologna 2011.
C.M. Martini. Życie wartościami Ewangelii. Wrocław 1999 s. 8-34; R. Murawski.
Charakterystyczne cechy posługi nauczania w czasach apostolskich. W: Dydaktyka
w służbie katechezy. Red. S. Dziekoński. Kraków 2002 s. 15-26.
R. Murawski s. 202-207; Por. J. Gnilka. Jezus Christus nach frühen Zegnissen des
Glaubens. München 1970; A. Brekelmans. Wyznanie wiary w pierwotnym Kościele. Conc 6:1970 z. 1 s. 14-18; H. Langkammer. Credo pierwotnych Kościołów. CTh
46:1976 f. 3 s. 43-49; J. Łach. Wyznanie wiary zapisane w 1 Kor 15. 3-8. „Bobolanum”
11:2000 z. 2 s. 385-415; J. Kochel, jw. s. 40-52; B. Górka. Hermeneutyka inicjacji
wczesnochrześcijańskiej. Kraków 2007.
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c) o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i d) formuły katechetyczne19.
Odróżnia się również formuły chrystologiczne (1 Tes 4,14), dwuczłonowe (por. 1 Kor 8,6; 1 Tm 2,5; 6,13; 2 Tm 4,1; Rz 4,24; 8,11; 2 Kor 4,14;
Ga 1,1; 1 Tes 1,9-10; Ef 1,20; Kol 2,12; 1 P 1,21) i trynitarne (Mt 28,19;
2 Kor 13,13).
Wyznanie wiary pierwszych chrześcijan polegało na uznaniu Jezusa
jako swego Pana i Zbawiciela (por. Mk 16,19; Dz 1,21; 4,33; 8,16; Rz 1,7;
1 Kor 8,6; 11,23; 12,3; Flp 2,11; 1 Tes 3,11; 2 Tes 2,8. 16; 2 P 1,14 i wiele innych). Takimi formułami pierwsi chrześcijanie wyznawali, że Jezus
jako Syn Boży jest równy Bogu20. Najstarsze formuły wiary, przekazujące
rdzeń kerygmatu apostolskiego, brzmią następująco:
„Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem:
że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy,
że został pogrzebany,
że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu… (1 Kor 15,3-5; tłum. BT).
oraz
„Wspominany przed Bogiem, naszym Ojcem,
wasze dzieło wiary, trud miłości i stałość nadziei w naszym Panu, Jezusie Chrystusie (…).
Głosimy wam bowiem Ewangelię
nie tylko słowem,
ale w mocy Ducha Świętego
i z pełnym przekonaniem” (1 Tes 1,3-5; tłum. Edycja św. Pawła).
Oprócz formuł wiary występują w pismach NT wyznania (homologie).
„Homologią nazywamy formułę, którą wprowadza towarzyszący jej albo
ją bliżej określa czasownik homologein – wyznawać, lub rzeczownik homologia – wyznanie” – wyjaśnia H. Langkammer21. Najczęściej wyznanie
łączy się z jakimś tytułem chrystologicznym, wyrażającym godność Jezusa22, z uznaniem tego, co zawiera Ewangelia (2 Kor 9,13) lub składaniem
19
20

21
22

H. Langkammer. Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. Wrocław 1979 s. 64-68.
F. Mickiewicz. Ewangelia według Świętego Łukasza (NKB NT III/2). Częstochowa
2012 s. 576n.
H. Langkammer, jw. s. 74; R. Murawski, jw. s. 207n.; R. Popowski, jw. s. 427n.
Najczęściej występujące tytuły chrystologiczne: „Jezus Chrystus”, „Mesjasz”, „Syn
Boży”, „Syn Człowieczy”, „Sługa Pański”, „Prorok potężny w słowie i czynie”, „Święty Boży”, „Król królów – Pan panów” itp.; Por. J. Kudasiewicz. Ewangelie synoptyczne dzisiaj s. 178-184; P.R. Gryziec. Tytuły chrystologiczne w Listach Pasterskich. CTh
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publicznego oświadczenia (wyznania) wiary (por. Hbr 3,1; 13,8; 4,14;
10,23).
Wyznania Apostołów przywołują tytuły Jezusa:
„Tyś jest Chrystus” (Mk 8,29; tłum. J. Kudasiewicz; BT tłumaczy:
«Mesjasz»).
„Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego… Zabiliście Dawcę życia”
(Dz 3,14n; tłum. BT).
„Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2,11; tłum. A. Jankowski – BT; por.
Rz 10,9; 1 Kor 12,3)23.
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam – i aż na wieki” (Hbr 13,8;
tłum. Edycja św. Pawła).
Ważną rolę w rozwoju kerygmatu odegrała wczesnochrześcijańska liturgia. Od samego początku tworzono hymny, kantyki, pieśni, aklamacje,
pozdrowienia, które spełniały funkcje liturgiczne i katechetyczne24. Do
najstarszych tego typu utworów zalicza się teksty zachowane w listach św.
Pawła i listach pasterskich, np. hymn o kenozie (uniżeniu i wywyższeniu
Jezusa Chrystusa; por. Flp 2, 6-11) czy hymn o Chrystusie – pośredniku
w dziele stworzenia i zbawienia:
„On jest obrazem Boga niewidzialnego,
Pierworodnym wobec całego stworzenia (…)
On także jest Głową Ciała – Kościoła,
On jest początkiem,
pierworodnym spośród umarłych,
aby być pierwszym we wszystkim… (Kol 1,15-20; tłum Edycja św.
Pawła).
Centralną treścią kerygmatu Jezusa było królestwo Boże, a jego przedmiotem zbawienie. Cechy charakterystyczne królestwa umiejętnie wydobył J.H. Prado Flores, który wyróżnił: jego misyjny charakter; darmowość

23

24

66:1996 nr 3 s. 5-30; A.S. Jasiński. Jezus jest Panem. Kyriologia Nowego Testamentu.
Wrocław 1996; R. Nakonieczny. Katechetyczna interpretacja wybranych tytułów chrystologicznych. RBL 54:2001 nr 2 s. 134-142.
H. Langkammer, jw. s. 74; R. Murawski, jw. s. 207n.; R. Popowski, jw. s. 427n.;
A. Jankowski. „Panem jest Jezus Chrystus” (Flp 2.11). AK 39:1947 s. 184-191.
J. Gnilka, jw. s. 397-406; Por. H. Langkammer. Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa (Attende Lectioni III). Katowice 1976; G. Kennel.
Frühchristliche Hymnen? Gattungskritische Studien zur Frage nach den Liedern der
frühen Christenheit (WMANT 71). Neukirchen 1995; C. Theobald. Wiara ma swoją
historię. W: Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej. Red. A. Królikowska. Kraków 2012 s. 81-86.
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zbawienia; osobę Boga jako miłującego Ojca; wartość osoby ludzkiej i jej
godność, ewangeliczny styl życia; wymóg narodzenia się na nowo; miłość
ponad wszystko; nowe przymierze z ludem. Treścią zaś kerygmatu apostolskiego był Osoba Jezusa Chrystusa i głoszone przez Niego królestwo. Celem przepowiadania w mocy Duchu Świętego jest budowanie wspólnoty
i osobiste zbawienie. Środkami, dzięki którym w każdej osobie lub środowisku uobecnia się zbawienie są nawrócenie i wiara25. Przepowiadanie i kult
pozostały integralnymi elementami dynamiki rozwoju wspólnot chrześcijańskich, decydowały o skuteczności ewangelizacji w Kościele i świecie,
stąd Apostoł zachęcał wiernych w Rzymie: „Nie upodabniajcie się do tego
świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka
jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12,2).

2. Katecheza kerygmatyczna
Początki odnowy materialno-kerygmatycznej katechezy zostały szczegółowo omówione w kilku opracowaniach, również w języku polskim26.
Jednak reﬂeksja nad kerygmatycznym wymiarem katechezy co jakiś czas
powraca w badaniach, np. podczas Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie z okazji dziesiątej rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego i piątej rocznicy opublikowania Dyrektorium
Ogólnego o Katechizacji (8-11 października 2003 r.)27. Odkrycie znaczenia kerygmatu oraz jego konsekwencji na gruncie biblijnym, pastoralnym
i katechetycznym było przeżywane na różne sposoby, zwłaszcza w dwóch
podstawowych kręgach europejskiego ruchu katechetycznego, to znaczy
niemieckiego i francuskiego28.
Odnowa kerygmatyczna w Polsce zainicjowana została już w latach
60-tych, a urzędowo weszła w życie wraz z zatwierdzeniem nowego pro25
26

27

28

J.H. Prado Flores. Jak ewangelizować ochrzczonych. Łódź 1993 s. 20-28; 30-36; 45-65.
M. Majewski. Współczesne kierunki katechetyczne. RTK 3:1971 s. 181-196; R. Murawski. Etapy rozwoju katechezy. AK 91:1978 s. 49-70; Tenże. Kerygmatyczna odnowa katechezy. „Studia Katechetyczne” 8:2011 s. 23-34; T. Panuś. Główne kierunki
katechetyczne XX wieku. Kraków 2001.
R. Murawski. Międzynarodowy Kongres Katechetyczny w Rzymie. Kat 47:2003 nr 1
s. 50-57.
E. Alberich. Katecheza kerygmatyczna. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert.
Warszawa 2007 s. 424-428.
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gramu nauczania katechezy z roku 1971. W rozwoju tego kierunku, który w pierwszym rzędzie był zainteresowany wcieleniem Słowa Bożego
w życie katechizowanych, od strony teoretycznej ważną rolę odegrał sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki (†1987), a od strony praktycznej ks. Jan
Charytański SJ (†2009).
F. Blachnicki okazał się prekursorem kerygmatycznej odnowy katechezy w Polsce29. Ścisły związek ewangelizacji i katechezy, dwu odrębnych form posługi Słowa, stał się pastoralnym zadaniem Kościoła wymagającym wielkiego zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych za
nauczanie, inicjację i wychowywanie w wierze30. Katecheza nie może być
jedynie popularyzowaniem teologii, lecz winna być głoszeniem Ewangelii. Wbrew poglądom – sprowadzającym katechetykę do nauk pedagogicznych – należy ją rozpatrywać na płaszczyźnie pastoralnej; rzeczywistość
bowiem, którą się zajmuje, jest rzeczywistością objawioną: Bóg wzywa
i oczekuje odpowiedzi człowieka31.
J. Charytański natomiast stanął na czele zespołu, który podjął próbę
wcielenia w życie wspominanych idei, opracowując serie podręczników:
Katechizm religii katolickiej oraz Bóg z nami32. Wydaje się, że nie do
końca spełniły one zakładanych w nich idei nauczania kerygmatycznego,
29

30

31

32

F. Blachnicki. Kerygmatyczna odnowa katechezy. Pisma katechetyczne I. Warszawa
2005; Tenże. Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę. Krościenko 2002; Por. M. Marczewski. Od duszpasterstwa do ewangelizacji. Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W: Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych
polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy. Red. R. Czekalski. Kraków 2001 s. 99-140; Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego. Red. R. Buchta. Katowice 2009.
Jan Paweł II. Ewangelizacja i katecheza podstawowym zadaniem Kościoła. W: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Città del Vaticano 1987 s. 9-12; P. Nonis. Ewangelizacja a katecheza. W: Nowa ewangelizacja. „Kolekcja Communio” 8. Poznań 1993
s. 100n; P. Chiaretti. Catechesi evangelizzatrice e progetto pastorale. „Catechesi” 1:1984
s. 5-20.
W. Kubik w oparciu o założenia odnowy materialno-kerygmatycznej wg J.A. Jungmana wskazuje na szereg istotnych wniosków nt. zadań i treści katechezy; Por. Zarys
dydaktyki katechetycznej. Kraków 1990 s. 29n.
J. Charytański. Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie. „Znak” 6:1967
s. 788-806; Tenże. W kręgu zadań i treści katechezy. Kraków 1992; Por. A. Offmański. Z pokolenia nieustannie poszukujących. Wkład Jana Charytańskiego SJ w odnowę
i rozwój polskiej katechezy. W: Sto lat polskiej katechezy s. 159-177; W. Kubik. Proces
przemian w polskiej katechetyce drugiej połowy XX wieku. „Studia Katechetyczne”
8:2011 s. 59-81.
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choć zdecydowanie pomogły odejść od podawania tylko informacji (katechizmowych) ku kształtowaniu świadomości wiary, dzięki czemu młody
chrześcijanin powinien umieć dokonywać właściwych wyborów, kierując
się Ewangelią. Poprzez koncentrację na słowie Bożym zapoczątkowano
badania nad biblijnym wymiarem katechezy oraz rozwojem katechezy
jako posługi słowa Bożego33.
W praktyce pastoralnej w ostatnich latach daje się zauważyć rozwój
nowych form przepowiadania słowa Bożego i pojawienie się takich, które
wprost wiążą się z ewangelizacją, a zarazem mają charakter katechetyczny. Chodzi np. o fenomen szkół nowej ewangelizacji, dostrzeżony i doceniony również podczas obrad XIII Synodu Biskupów nt. Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary (2012). Pojawienie się tych form w polskich
realiach mobilizuje do poświęcenia większej uwagi nowym sposobom realizacji misji ewangelizacyjnej Kościoła, angażującym zwłaszcza świeckich katolików34. Ks. Waldemar Szlachetka – autor najnowszych badań
pastoralno-socjologicznych nt. szkół nowej ewangelizacji – dochodzi do
przekonania, że „zauważalna jest wyraźna aprobata, wsparcie i zainteresowanie ośrodkami ewangelizacyjnymi zarówno ze strony duchownych,
jak i świeckich, co rodzi nadzieje, że szkoły ewangelizacji, jako ośrodki
odnowy życia religijnego i «budzenia wiary», na stałe wpiszą się w obraz
duszpasterstwa w Polsce”35. Przy czym każda z funkcjonujących w Polsce szkół nowej ewangelizacji jest inna. Szkoły te zabiegają bowiem o to,
aby pozostać „szkołami”, co oznacza, że celem ich działania nie jest przekształcanie się w jeden z wielu ruchów w Kościele, ale służba grupom,
wspólnotom i stowarzyszeniom działającym w Kościele. Nie wyklucza
to również posługi na rzecz katechezy, czego wymownym dowodem są
33

34

35

Por. E. Alberich. Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki formalnej. Warszawa 2003
s. 81-124; A.E. Klich. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne (Duc in Altum 3). Kraków 2005; G. Kusz. Katecheza w służbie
słowa Bożego (OBT 116). Red. J. Kochel. Opole 2009; J. Kochel. Z. Marek. Pedagogia
biblijna w katechezie. Kraków 2012.
W. Szlachetka, jw. s. 77-154; Por. M. Wójcik. Re-ewangelizacja w posłudze Szkoły
Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej. Opole 2008 (mps B. UO); A. Zellma. Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa jako jedna z form permanentnej formacji
świeckich katolików. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwanie koncepcji. Red.
P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 227-242.
W. Szlachetka, jw. s. 266. Na temat „szkół nowej ewangelizacji w Polsce” wypowiedział się kard. K. Nycz podczas obrad Synodu Biskupów w Rzymie; por. ORomPol
33:2012 nr 12 s. 20.

32

KERYGMAT JAKO TREŚĆ NOWEJ EWANGELIZACJI

materiały do pracy z młodzieżą w ramach katechezy paraﬁalnej przygotowującej do sakramentu bierzmowania36. „Ostatecznym [jednak] celem
ich działania jest służba wspólnotom paraﬁalnym tak, aby duszpasterstwo
nie zamykało się i nie ograniczało do osób, które na co dzień uczestniczą
w życiu Kościoła, lecz by paraﬁe były wrażliwe i gotowe do poszukiwania
tych, którzy zwątpili”37.
Katecheza szkolna czy paraﬁalna szuka dziś własnych dróg wychowania w wierze zgodnie ze wskazaniami Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji (1997): „W sytuacji wymaganej przez «nową ewangelizację»
realizuje się ono za pośrednictwem «katechezy kerygmatycznej», którą
niektórzy nazywają «prekatechezą», ponieważ inspirowana prekatechumenatem jest propozycją Dobrej Nowiny w relacji do trwałego wyboru
wiary. Tylko opierając się na nawróceniu, to znaczy biorąc pod uwagę postawę wewnętrzną tego, «kto uwierzy», katecheza w sensie ścisłym będzie
mogła rozwinąć swoje specyﬁczne zadanie wychowania wiary” (DOK 62).
W praktyce katechetycznej jest to dziś najczęściej kerygmatyczne (misyjne) pierwsze głoszenie (DOK 61) lub katecheza o charakterze ewangelizacyjnym (DOK 194). Katecheza w procesie ewangelizacji winna skupić
uwagę nie tyle na emocjach czy wyszukanych środkach wyrazu, co na prostym, zwięzłym i jednoznacznym przekazie orędzia zbawienia. Tego typu
przepowiadanie ma uwypuklić wymiar biblijny katechezy, który w Piśmie
Świętym szuka nie tyle cytatów – argumentów, ile „tematów biblijnych”
(DFK 16)38. To one winny stanowić punkt wyjścia w nauczaniu w opcji
ewangelizacyjnej, łączącej koncepcję katechezy kerygmatycznej z antro36

37
38

A. Sepioło, J. Kasperczyk. Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy paraﬁi. Przygotowanie do bierzmowania. Red. J. Kochel, Gliwice 2010.
W. Szlachetka, jw. s. 266.
J. Kudasiewicz. Wymiar biblijny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków 1991 s. 24. Z. Barciński zwraca uwagę na dwie ważne kwestie metodologiczne tego typu katechezy biblijnej: 1) uczynienie przesłania wybranej perykopy
biblijnej zasadą organiczną treści jednostki oraz 2) uczynienie przesłania ksiąg biblijnych zasadą organizacji treści w blokach tematycznych; por. Orędzie biblijne w katechezie, czyli o ślepocie i jej przezwyciężeniu. Kat 51:2007 nr 6 s. 61-62. W Polsce
służebną rolę wobec katechezy pełnią opracowania biblisty W. Pikora; por. Biblijne
drogi ku braterstwu. Materiały – metody – inspiracje. Kielce 2007; Jak powstało Pismo Święte. Historia tekstu biblijnego (+ Film DVD). Kielce 2009; Bóg. woda i człowiek. Biblijne scenariusze do katechezy. Poznań 2011; Przypowieści Jezusa. Scenariusze spotkań i katechez biblijnych. Kielce 2011; Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz
lektury. Kielce 2011; Drogi wiary według św. Łukasza. Scenariusze spotkań i katechez
biblijnych. Poznań 2012.
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pologiczną39. Chodzi zatem o powrót do narracyjnego modelu katechezy40,
prostych i obrazowych form przekazu wraz z wyjaśnieniem – na wzór
Mistrza z Nazaretu, który przekonywał uczniów: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się
w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócili i nie otrzymać
przebaczenia” (Mk 4,11n; tłum. Edycji św. Pawła).
3. Komunikacja wiary w dobie nowej ewangelizacji
Zasadniczym problemem w dziedzinie edukacji religijnej i nowej
ewangelizacji jest problem języka41. Benedykt XVI wyraźnie dawał Kościołowi do zrozumienia, że potrzeba odnowić nasze myślenie i zaangażowanie misyjne, a to oznacza nowy zapał, nowy sposób wyrazu i nowy
język przekazu. Jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Roku
39

40

41

W. Pikor. Hermeneutyka biblijna w katechezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle
polskich dokumentów katechetycznych. Kat 51:2007 nr 5 s. 3-11; „Va’ e annuncia”
(Mc 5.19). Manuale di catechesi biblica. Red. C. Bissoli. Torino 2006; J. Kochel. Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 45-54.
W. Pikor. Narracyjny model katechezy biblijnej. Część I: Kontekst biblijno-katechetyczny. Kat 55:2011 nr 2 s. 9-17; Tenże. Narracyjny model katechezy biblijnej. Część II:
Założenia metodologiczne. Kat 55:2011 nr 3 s. 3-11; Tenże. Narracyjny model katechezy biblijnej. Część III: Perspektywy rozwoju. Kat 55:2011 nr 4 s. 4-12.
Europejska Ekipa Katechetyczna poświęciła ostatni Kongres EEC tematowi: Słowo stało
się ciałem (J 1,14). Język i języki w katechezie (30 maja – 4 czerwca 2012 r. Malta). Materiały w druku. Ukazał się też ciekawy wywiad z kard. G. Ravasim. w którym zwraca
uwagę na problem języka. Przywołuje opinię znanego pisarza Umberto Eco, który „dokonał analizy na postawie badań przeprowadzonych wśród młodych Włochów. Okazało się,
że używają oni tylko 800 słów (por. prezenterzy w TV używają ok. 300). i to wystarcza
im do wyrażania potrzeb i myśli. Tymczasem język włoski dysponuje ponad stu pięćdziesięcioma tysiącami słów. To nie wszystko. Język został wzbogacony o nowe słowa.
które wywodzą się choćby ze świata informatyki. Pomyślmy o telefonach komórkowych,
o SMS-ach czy nawet komunikowaniu się za pomocą tak zwanych emotikonów. Oczywiście, nie musimy rezygnować z bogatego tradycyjnego języka. Powinniśmy tylko pamiętać. że jak niegdyś święty Paweł w głoszeniu Ewangelii zaczął posługiwać się greką
(a była ona w starożytności tym, czym dziś jest angielski), tak i obecnie, kiedy używamy
tylko ośmiuset słów, powinniśmy się starać jak najzwięźlej opowiedzieć to samo, korzystając z „gramatyki” telefonów, komputerów czy telewizji, wśród młodzieży włoskiej”;
por. Piękne słowo dialog. [online] [dostęp: 02.03.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://
www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art.657.piekne-slowo-dialog.html›.
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Jubileuszowym podczas spotkania dla katechetów i nauczycieli religii
w Rzymie 9-10 grudnia 2000 r. zwrócił uwagę na strukturę, metodę i treści
nowej ewangelizacji42. Później często powracał do tego zagadnienia, np.
w niedzielę misyjną, zapowiadając XIII Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów w 2012 r., które poświęcone było Nowej ewangelizacji dla przekazania wiary chrześcijańskiej43. Dokumentacja obrad Synodu Biskupów
i oczekiwana posynodalna adhortacja apostolska są dowodem współodpowiedzialności wszystkich wierzących w Kościele: „Misja powszechna
obejmuje wszystkich, wszystko i zawsze. Ewangelia nie jest wyłącznym
dobrem tego, kto ją otrzymał, ale jest darem, którym trzeba się dzielić,
wspaniałą nowiną, którą należy przekazywać”44.
Z pilnej potrzeby ponownej aktywności misyjnej czy re-ewangelizacji
środowisk z dawna chrześcijańskich wynika też właściwa metoda działania.
„Musimy przecież rozumnie stosować nowe metody – przekonywał kard.
J. Ratzinger – żeby nas słyszano, albo lepiej – aby głos Boży był słyszany
i zrozumiały”45. Jak komunikować dzisiaj wiarę ludziom, którzy wciąż się
spieszą, podlegają nieustannej zmianie miejsc, warunków, osobistego zaangażowania i zainteresowania? W ostatnim orędziu na Światowy Dzień Młodzieży Papież Benedykt XVI (2013) nazwał młodych chrześcijan misjonarzami
nowej ewangelizacji46. Czy nie oznacza to również, że powinniśmy pozwolić
bardziej młodym mówić do młodych? Nowy papież musi też znaleźć język
komunikacji z nowym pokoleniem – „pokoleniem multimedialnym”.
Katecheza w opcji ewangelizacyjnej ma być „niejako ponownym głoszeniem”47, a więc nowa nie co do treści („Nie ma innej Ewangelii” –
42

43

44

45
46

47

Troska Kościoła o wychowanie młodego pokolenia w wymiarze nowej ewangelizacji
była przedmiotem obszernego artykułu prefekta Kongregacji Nauki Wiary; por. J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja. OsRomPol 22:2001 nr 6 s. 35-39; Por. Tenże. Evangelisierung. Katechese und Katechismus. Paderborn 1994.
Benedykt XVI. „Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji”. Orędzie na
Światowy Dzień Misyjny 2011 r. ORomPol 32:2011 nr 3 s. 6-8.
Tamże s. 7. Dokumentacja z obrad XIII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Nowa
Ewangelizacja dla przekazu wiary; Por. ORomPol 33:2012 nr 11 s. 16-35 (cz. 1) oraz
ORomPol 33:2012 nr 12 s. 10-33 (cz. 2); Por. Österreichischen Bischofskonferenz. Verkündigung und neue Evangelisierung in der Welt von heute. Red. W. Lukaseder. Wien 2012.
J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja s. 36.
Benedykt XVI. „Misjonarze nowej ewangelizacji”. Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2013 r. ORomPol 34:2013 nr 1 s. 14-18.
Tak rozumiał „nową ewangelizację” bł. Jan Paweł II, kiedy w Nowej Hucie po raz
pierwszy użył tego sformułowania (9 czerwca 1979); por. Pontiﬁcio Consiglio per la
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Ga 1,7), lecz co do gorliwości i środków wyrazu48. Czy to oznacza, że powinna sięgnąć również po najnowsze środki społecznego przekazu?
Benedykt XVI w orędziu na 47 Dzień Środków Społecznego Przekazu
– Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla
ewangelizacji (2013) zwrócił uwagę na nowe środki przekazu, w których
również dokonuje się przekaz treści wiary – krótkie, zwięzłe formy podobne
do biblijnego kerygmatu. Papież sam posługiwał się tymi środkami przekazu
– komunikując się z wiernymi za pomocą Twittera; dostrzegał uniwersalny
charakter tych środków przekazu i pilną potrzebę zaangażowania się w nie
katolików. Wezwaniem dla sieci społecznościowych jest to, by „były one
rzeczywiście powszechne – przekonywał Benedykt XVI. Wierzący dostrzegają coraz bardziej, że jeśli Dobrej Nowiny nie będzie można poznać także
w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświadczeniu wielu
osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna. Świat cyfrowy nie
jest światem paralelnym ani czysto wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, stanowi część codziennej rzeczywistości. Sieci społecznościowe są owocem ludzkiej interakcji, ale same z kolei nadają nowe kształty
dynamice komunikacji, tworzącej relacje: uważne zrozumienie tego środowiska jest zatem warunkiem wstępnym znaczącej w nim obecności”. Ojciec
Święty podkreśla potrzebę umiejętności korzystania z nowych technologii,
by przekazywać bogactwo Ewangelii. Przypomina, że są dziś „sieci społecznościowe, które w świecie cyfrowym stwarzają współczesnemu człowiekowi
okazje do modlitwy, medytacji lub dzielenia się Słowem Bożym”49.
Mogą też być pomocą w bezpośrednim kontakcie wierzących, zapraszając na pielgrzymki czy spotkania modlitewne, w dialogu i debacie społeczno-religijnej, bezspornie mogą także służyć katechezie. Uczą

48

49

Promozione della Nuova Evangelizzazione. Enchiridion della nuova evangelizzazione.
Testi del magistero pontiﬁcio e conciliare 1939-2012. LEV. Città del Vaticano 2012.
Warto zwrócić uwagę na opracowania Enzo Biemme. przewodniczącego Europejskiej Ekipy Katechetycznej (ECC); Por. La nuova evangelizzazione. „Credere Oggi”
32:2012 nr 191 s. 7-21.
Próba prezentacji drogi. jaką przeszedł Kościół katolicki w poszukiwaniu narzędzi
komunikacji wiary (nowej ewangelizacji); Por. M. Lakomy. Od Biblii do e-Biblii. Kościół katolicki od starych do nowych mediów. „Horyzonty Wychowania” 21:2012 nr 11
s. 85-100; A. Spadaro. Cyberteologia. Pensare il Cristianesimo al tempo della rete.
Milano 2012.
Por. Benedykt XVI o mediach społecznościowych. [online] [dostęp: 28.01.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.deon.pl/benedykt-xvi-o-mediach-spolecznosciowych.strona.2.html›.
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zwięzłych i ekspresywnych form wypowiedzi – 140 znaków (norma na
Twitterze czy Facebooku).
Pytanie: Czy można w przekazie katechetycznym użyć np. emotikony
czy memy50, czyli zabawne internetowe obrazki z krótkim tekstem? A jeśli
tak, to jak catholic memes nadać funkcję kerygmatyczną?
Anglojęzyczna strona Facebooku „Catholic memes” śledzi ok. 30 tys.
osób. Popularność proﬁlu staje rośnie. Specjaliści twierdzą, że katolickie
memy mogą pełnić rolę edukacyjną, np. przed każdym świętem nakazanym
można umieścić śmieszny obrazek z napisem: „Jutro jest święto nakazane.
Widząc ten wpis, nie możesz się tłumaczyć, że zapomniałeś”. Można zaproponować młodzieży gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej, jako zadanie
domowe, przygotowanie mema – zadania niezwykle twórczego. Młodzi
mogą szybko własnoręcznie je stworzyć, korzystając ze specjalnych portali. Memy to kulturowa metafora genu. Memy mutują, czyli wciąż się zmieniają, przeobrażają. Młodzi mogą wykazać się prawdziwą kreatywnością.
Mogą nowatorsko i osobiście (za pomocą graﬁki i tekstu) skomentować
omawiany temat czy jakieś wydarzenie, ale mogą również w tej formie
skomentować, np. tekst biblijny na najbliższą niedzielę. „Najbardziej rozchodzą się treści zabawne, błyskotliwe, śmieszne – przekonuje dr Dominik
Batorski, socjolog, internauta – Statystyki pokazują, że niektóre tego typu
memy docierają nawet do ponad stu milionów odbiorców na świecie”51.
Oczywiście konieczna jest rozwaga, kultura (smak!) i papieskie zastrzeżenie zawarte we wspomnianym orędziu, by tego typu przekaz –
w „otwartych przestrzeniach” – dokonywał się „z szacunkiem, dbałością
o prywatność, odpowiedzialnością i poświęceniem prawdzie”. Papież
przekonuje, że taka „wymiana informacji może stać się prawdziwą komunikacją, kontakty mogą dojrzewać do przyjaźni, połączenia mogą ułatwić
tworzenie wspólnoty. O ile powołaniem sieci jest realizacja tych wielkich
możliwości, to osoby w niej uczestniczące muszą starać się być autentyczne, ponieważ w przestrzeniach tych nie tylko dzielimy się poglądami
i informacjami, ale w ostateczności przekazujemy samych siebie”52.
Czy możemy przy użyciu tego typu nowinek mówić o przekazie
(komunikacji) wiary? Jak zachowałby się w naszych czasach św. Pa50

51
52

Słowo „mem” pochodzi od gr. mimesis. czyli „naśladowanie. powtarzanie. przekazywanie”; por. A. Puścikowska. Memento o memach. „Gość Niedzielny” 2013 nr 3
s. 42-43.
Tamże.
Por. Benedykt XVI o mediach społecznościowych, jw.
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weł? Czy zamiast listów posłużyłby się tymi nowoczesnymi środkami
przekazu?
„Gdyby Jezus żył w naszych czasach, na pewno korzystałby z Facebooka i miał na nim wielu przyjaciół” – uważa kard. Crescenzio Sepe, arcybiskup Neapolu, który sam obecny jest na tym portalu społecznościowym i ma
tam dziesięć tysięcy przyjaciół. Metropolita Neapolu podczas jednej z konferencji poświęconych mediom ujawnił, że początkowo jego decyzja o pojawieniu się w sieci wywołała wiele zastrzeżeń, także na wysokim szczeblu.
„Mówili mi: co ty robisz najlepszego, będziesz na Facebooku? I oto sam
papież jest w Twitterze (…) Gdyby Kościół stał na wysokości zadania, jakim
jest komunikacja, ustrzegłby się wielu błędów. Ważne jest, aby Kościół zdał
sobie sprawę, że trzeba być aktywnym” – zakończył arcybiskup Neapolu53.
Wielkim wyzwaniem dla Kościoła jest dziś nie tyle nauczenie się korzystania z Internetu w ewangelizacji i katechizacji, ile przeżywanie i przemyślenie wiary w epoce cyfrowej – uważa redaktor naczelny „La Civiltà
Cattolica” o. Antonio Spadaro SJ54.
Istnieje coraz większe grono osób, które w Internecie szuka katolickiej informacji, formacji, czy też dyskusji na tematy religijne. Generalnie
wśród dzisiejszych rodziców nie ma jakiegoś powszechnego korzystania
z komputera i Internetu w religijnym wychowaniu dzieci. Nie musi to
oczywiście dowodzić braku akceptacji dla nowoczesnych form przekazu.
W cyberprzestrzeni funkcjonuje bowiem kilka polskich stron dobrze realizujących założenia ewangelizacyjne i katechetyczne. Na czoło wysuwa się
oﬁcjalna strona Komisji Wychowania Katolickiego55 oraz strona Stowarzyszenia Pedagogów NATAN – serwis dla nauczycieli („Pokój nauczycielski”) i katechetów („Serwis katechetyczny – Natan.pl”)56. Ważne są
strony katolickich serwisów i czasopism57, periodyków katechetycznych
53

54

55
56
57

Zob. http://www.deon.pl/ [28.01.2013]; por. Konto Benedykta XVI: https://twitter.
com/Pontifex_it/ (przejęte obecnie przez papieża Franciszka); abpa Józefa Michalika:
https://twitter.com/SerwisAbpa/; kard. Timothy Dolana: https://twitter.com/CardinalDolan/; Por. P. Stadnicki. Kościół w sieci: ewangelizacja 2.0. W: Nowe Media 1:2013
nr 3. Red. R. Misiewicz s. 73-76.
A. Spadaro. Web 2.0: Internt come „rete sociale”. „La Civilità Cattolica” 158:2007 nr 4
s. 111-124; Por. Tenże. Connessioni. Nuove forme della cultura al tempo di Internet.
Pardes. Bologna 2006; http://www.cyberteologia.it/.; E.M. Łaskarzewska. Ewangelizacja na Facebooku? Wybrane aspekty. AK 160: 2013 z. 1 s. 118-125.
Zob. http://www.katecheza.episkopat.pl/.
Zob. http://www.natan.pl/.
Por. wiara.pl; gosc.pl; deon.pl; kai.pl; radiovaticana.va; radiomaryja.pl itd.
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i pedagogicznych, np. „Katechety”58, „Wychowawcy”59 oraz Rady Szkół
Katolickich60, Dzieła Biblijnego im. Bł. Jana Pawła II61 czy Centrum Edukacyjnego „Arrupe” 62.
Osobiście redaguję stronę internetową „Szkoły Słowa Bożego” (www.
ssb24.pl/)63. Jest to strona formacyjna, interaktywna; uczy modlitewnej
i medytacyjnej lektury Pisma Świętego. Kiedy prosiłem zmarłego niedawno kard. Martiniego – protektora tej metody – o opinię na temat naszego
projektu edukacyjnego, odpisał: „Projekt Szkoły Słowa w Internecie wydaje mi się dobry. Pomoże młodzieży i starszym poznać Pismo [Święte].
Uważam, że okaże się wartościowym instrumentem nowej ewangelizacji”
(por. List z 22 maja 2002 r.).
Z siedmiu orędzi Benedykta XVI na Dzień Środków Społecznego
Przekazu (od 2006 do 2012) ks. Piotr Stadnicki opracował „Dekalog katolika w sieci 2.0” – „kompendium” papieskiego nauczania skierowanego
do internautów:
1) Pamiętaj, że komunikacja jest twoim powołaniem;
2) Doceń ciszę: znajdź czas na myślenie;
3) Bądź autentyczny: załóż proﬁl, nie maskę;
4) Szukaj prawdy;
5) Bądź prawdziwie wolny;
6) Pamiętaj, że nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest dopuszczalne etycznie;
7) Nie zaniedbuj życia i relacji w realnym świecie;
8) Módl się za ludzi spotkanych w sieci;
9) Pomóż internautom spotkać żywego Boga;
10) Zawsze i wszędzie zachowaj chrześcijański styl64.
Kościół zawsze chce być obecny tam, gdzie jego wierni i ci oddaleni, poszukujący, zagubieni, ubodzy w duchu... On też stale szuka form
58
59
60
61
62
63

64

Zob. http://www.katecheta.pl/.
Zob. http://www.wychowawca.pl/.
Zob. http://www.rsk.edu.pl/.
Zob. http://biblista.pl/.
Zob. http://www.ps-po.pl/.
W „Przewodniku” w przystępny sposób wyjaśniam ideę. cel. strukturę i metodę „Szkoły Słowa Bożego”. Por. http://www.ssb24.pl/przewodnik_ssb.6/.
Por. P. Stadnicki. Dekalog katolika w sieci. [online] [dostęp: 01.02.2013]. Dostępny
w Internecie: ‹http://areopag21.pl/na-marginesie/artykul_2962_dekalog-katolika-wsieci-20.html›.
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i środków przekazu wiary adekwatnych do osób, czasu i środowisk życia
(EN 54; DOK 194). Obok systematycznej katechezy szkolnej czy paraﬁalnej, szuka nowych form ewangelizacyjnych, które proponują krótkie,
zwięzłe, kerygmatyczne formuły na wzór biblijnych: „Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”65 czy „Jezus jest
Panem!”. One bowiem są najbardziej właściwym sposobem dotarcia do
młodych i dorosłych zarówno wierzących, jak i tych, dla których wiara jest
propozycją czy wyzwaniem!

Zakończenie
Wykorzystanie współczesnych form kerygmatycznego przekazu wiary
może utorować drogę wciąż postulowanej „katechezie ewangelizacyjnej”
(DOK 194). Decyzja Benedykta XVI o podporządkowaniu katechizacji
Papieskiej Radzie ds. Nowej Ewangelizacji nie była formalnością, lecz zachętą dla Kościołów lokalnych, by zainwestowały swe siły i środki w katechizację i katolicką oświatę. „Tylko w ten sposób można przezwyciężyć
religijny analfabetyzm, który doprowadził do aktualnego kryzysu wiary”
– uważa abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej
Ewangelizacji. Nie ulega wątpliwości, że tak jak portale społecznościowe
pod wpływem zaangażowania świeckich katolików mogą mieć „prawdziwe i interaktywne zaangażowanie w pytania i wątpliwości tych, którzy są
dalecy od wiary”, tak też katecheza szkolna bądź paraﬁalna – przy ewangelizacyjnej aktywności nauczycieli i katechetów – może otworzyć młodemu człowiekowi podwoje na inne wymiary wiary. Papież przekonuje,
że szukając skutecznych sposobów uobecnienia Ewangelii w [różnych]
środowiskach, „nie powinno zabrakować nam konsekwencji czy spójności
w wyrażaniu naszej wiary i świadectwa o Ewangelii w rzeczywistości,
w której przychodzi nam żyć – ﬁzycznej czy cyfrowej. Kiedy jesteśmy
w jakikolwiek sposób obecni dla innych, jesteśmy wezwani, by umożliwić
poznanie miłości Bożej aż po krańce ziemi. Modlę się, aby Boży Duch
zawsze wam towarzyszył i oświecał. Jednocześnie z serca wam wszystkim błogosławię, abyście umieli być naprawdę zwiastunami i świadkami
Ewangelii. «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16,15)”.
65

Dwa zadnia z Ewangelii Marka (1. 15) to 70 znaków (pół tweeta). Pełna informacja na
Twitterze zawiera 140 znaków (+ obrazek).
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FORMY NOWEJ EWANGELIZACJI
W REALIACH POLSKIEJ SZKOŁY.
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

W ciągu kilkunastu lat nastąpiły zmiany w modelu nauczania religii
w polskiej szkole. Wielu badaczy zauważa, że realizacja celów i zadań katechetycznych, opisanych w dokumentach Kościoła, staje się niemożliwa nie
tylko ze względów organizacyjnych, ale również – i przede wszystkim – pod
wpływem przemian społecznych i kulturowych1. Postępująca sekularyzacja
społeczeństwa polskiego i dominacja kultury postmodernizmu, niewątpliwie
uwidacznia się w postawach młodych Polaków wobec samych siebie, Boga,
drugiego człowieka i wspólnoty Kościoła2. Coraz częściej uczestnicy lekcji
religii relatywizują nawet najbardziej podstawowe prawa i wartości, stawiają jednostkę w centrum rzeczywistości oraz przyznają jej absolutną wartość
i prawo do egoistycznego szukania doraźnych przyjemności, osiąganych łatwo, bez wysiłku, bez zobowiązań i bez oceny moralnej. Niejednokrotnie
też katechizowani życie osobiste w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej oddzielają od norm religijnych. W konsekwencji uczniowie przejawiają obojętność wobec Boga i religii. Bóg jest traktowany jako niepotrzebny,
daleki od rzeczywistości. Katechizowani uczniowie coraz częściej negują
1

2

Zob. o tym np. w artykułach zamieszczonych w opracowaniu pod redakcją S. Dziekońskiego: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, paraﬁi, szkole. Warszawa 2002;
Ewangelizować czy katechizować? Warszawa 2002 oraz w artykułach zamieszczonych
w miesięczniku „Katecheta” 56: 2012 nr 7-8.
Więcej na ten temat pisze np. M. Dziewiecki. Ponowoczesność, media i ewangelizacja.
W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 179-183.
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tradycyjne formy przeżywania wiary i marginalizują instytucje kościelne.
Można przy tym dostrzec wyraźny spadek i osłabienie uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zwiększa się grupa osób, które całkowicie rezygnują
z praktyk religijnych. Wszystko to – jak trafnie zauważa A. Potocki – „sprawia, że dla wielu młodych właśnie szkolna katecheza staje się podstawową
formą kontaktu z Ewangelią, a katecheta podstawowym, instytucjonalnym
łącznikiem z Kościołem”3 i zarazem wskazuje na konieczność poszukiwania
nowych form przepowiadania słowa Bożego i podejmowania działalności
ewangelizacyjnej w szkole.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na formy nowej
ewangelizacji w realiach polskiej szkoły wraz z ukazaniem możliwości
i ograniczeń w tym zakresie. Dążąc do realizacji tego zamierzenia, należy
najpierw wprowadzić w problematykę i wyjaśnić zakres terminu „formy
nowej ewangelizacji”. Następnie podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na pytania: jakie działania o charakterze ewangelizacyjnym można
podejmować w polskiej szkole? co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia, nową ewangelizację w środowisku szkolnym?. Poszukując odpowiedzi, zwróci się uwagę jedynie na wybrane, przykładowe działania o charakterze ewangelizacyjnym.

1. Szkolny kontekst nowej ewangelizacji
Nowa ewangelizacja w środowisku szkolnym ma bezpośrednie powiązanie z działaniami katechetycznymi Kościoła. Wynika z założeń programowych nauczania religii, w których zwraca się uwagę na potrzebę takiego głoszenia Ewangelii, „by docierała ona do umysłu uczniów właśnie
na samym terenie ich nauki i by cała ich kultura została zharmonizowana
w blaskach światła wiary” (DOK 73).
Adresatami nowej ewangelizacji w szkole są osoby, które chociaż zostały ochrzczone, a nawet przyjęły inne sakramenty, na pewnym etapie
drogi życiowej utraciły sens żywej wiary, oddaliły się od wspólnoty Kościoła i zaniechały praktyk religijnych4 „albo wprost nie uważają się już
3

4

A. Potocki. Ewangelizacyjna katecheza młodzieżowa z perspektywy paradygmatów
teologii pastoralnej. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red.
P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 142.
XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Watykan. 7-28 października
2012 r. Ewangelia w świecie. Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego nr 2-3. [online]
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za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i od Jego
Ewangelii” (RMi 33). Deklarowana przez uczniów obojętność religijna
często świadczy o tęsknocie za Bogiem, który zdolny jest uzdrowić każdą
słabość człowieka (RMi 3-5). W związku z tym za istotne uznaje się głoszenie wiary i świadczenie o niej zarówno wobec uczestników lekcji religii, jak też grona pedagogicznego, rodziców i pracowników administracyjnych. Działania te, inicjowane przez nauczycieli religii, mają doprowadzić adresatów nowej ewangelizacji do spotkania z Jezusem Chrystusem,
nawiązania z Nim osobowej więzi oraz przylgnięcia do Niego, nawrócenia
serca, ożywienia ducha wiary, odkrycia sensu życia i swojego miejsca we
wspólnocie Kościoła oraz wywołania nowej gorliwości apostolskiej5.
W centrum działalności ewangelizacyjnej, jaką w szkole – w imieniu
wspólnoty Kościoła – podejmuje nauczyciel religii, znajduje się Osoba Jezusa. Właśnie „w osobie Jezusa ujawnia się tajemnica miłości Boga Ojca
do całej rodziny ludzkiej (...)”6. Na mocy powierzonej misji, nauczyciel religii ma ukazywać „(...) sercom i umysłom, niejednokrotnie roztargnionym
i zdezorientowanym (...) wieczne piękno i nowość spotkania z Chrystusem”7, oraz „udostępniać doświadczenia Kościoła”8. Tak określone działania o charakterze ewangelizacyjnym wymagają przepowiadania słowa Bożego w powiązaniu z działalnością wychowawczą szkoły. Właśnie troska
o nadanie szkole wyraźnie wychowawczego charakteru stanowi wyzwanie
dla nauczycieli religii, którzy są wezwani do udziału w tworzeniu szkolnych programów wychowawczych. Wypełniając to zadanie, katecheci powinni troszczyć się o wyakcentowanie personalnych aspektów w pracy
wychowawczej szkoły poprzez poszanowanie godności każdego ucznia,
widzenie w nim osoby, potrzebującej wsparcia w integralnym rozwoju,
respektowanie podstawowych zasad i norm moralnych, aprobatę tego, co
inni zaproponują – jeśli jest to zgodne z duchem Chrystusowym, z wartościami chrześcijańskimi9. Niekiedy też nauczyciel religii jest wezwany

5

6
7
8
9

[dostęp 10.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WE/synod/13zwyczajne_oredzie.html›.
P. Tomasik. Lekcja religii katolickiej: wybór między dwiema skrajnościami. Kat 43:
1999 nr 7-8 s. 94.
XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. jw. nr 3.
Tamże.
Tamże.
Szerzej o tym zob. K. Misiaszek. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej
szkole polskiej. Warszawa 2010 s. 227-259; tenże. Potrzeby i możliwości wprowadzenia
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do bycia „znakiem sprzeciwu” i uświadamiania innym nauczycielom, że
we właściwie rozumianym wychowaniu chodzi o dobro młodego pokolenia, „(...) o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby poprzez wszystko,
co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy,
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”10.
Zawsze też ma on aktywnie uczestniczyć w procesie wspierania każdego
ucznia w dokonywaniu właściwych wyborów, opartych na uniwersalnych
wartościach.
Niemniej istotną rolę spełnia „nawiązywanie do pozostałych dziedzin
nauki i wykształcenia, w tym mianowicie celu, by Ewangelia docierała do
umysłu uczniów właśnie na terenie ich nauki” (CT 69) oraz łączenie wiary
z kulturą i z dziedzinami wiedzy szkolnej. Nauczanie religii w szkole „stanowi [bowiem] specyﬁczną i oryginalną formę posługi słowa” (PDK 83),
która obejmuje – obok przekazu wiedzy i formacji postaw – ewangelizację szerokiego, zróżnicowanego pod względem poziomu religijności, grona
odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji.
Co ważne, zakłada korelację celów, zadań i treści katechetycznych z edukacją szkolną, szczególnie w zakresie tych przedmiotów, w których podejmuje się zagadnienia dotyczące chrześcijaństwa, roli religii w życiu człowieka i kultury. Realizacja tych założeń wymaga wyboru, pośród celów
i zadań szkoły tych, które są zgodne z wartościami chrześcijańskimi oraz
służą integralnemu rozwojowi uczniów (PDK 82). Jednocześnie implikuje potrzebę współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w edukację szkolną dzieci i młodzieży. Stąd też szczególną rolę w działalności
ewangelizacyjnej spełnia nauczyciel religii. Od niego właśnie wymaga
się nie tylko realizacji – w ramach pensum pracy – dodatkowych zajęć na
rzecz uczniów11 w formie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz oraz
podejmowania innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych
szkoły, ale również świadectwa wiary. Ewangeliczne zaangażowanie, entuelementów ewangelizacyjnych do nauczania religii w szkole. W: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, paraﬁi, szkole s. 173-184.
10
Jan Paweł II. W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. Paryż (02.06.1980).
W: Wiara i kultura. Rzym – Lublin 1988 s. 58-59 .
11
Zob. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”. „Dziennik Ustaw” 2006 nr 97
poz. 674 ze zmianami; Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – „Karta Nauczyciela”. „Dziennik Ustaw” 2009 nr 1 poz. 1. art. 5.
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zjazm i zapał apostolski oraz przykład życia oddanego Bogu i człowiekowi
jest owocem nawróconego serca, otwartego na moc Chrystusa i życia według Ducha, który prowadzi, poucza, umacnia, uzdalnia do przepowiadania
słowa Bożego w różnych okolicznościach pracy edukacyjnej w szkole.

2. Formy nowej ewangelizacji w szkole – czyli co?
Analizując zagadnienia związane z formami nowej ewangelizacji
w szkole, należy doprecyzować ten terminem. Jest on kluczowy, a zarazem – jak dotąd – nie został dookreślony w dostępnej literaturze teologicznej i katechetycznej początku XXI wieku. Autorzy dokumentów Kościoła12 i badacze problematyki jedynie wskazują na różne formy nowej
ewangelizacji13. Do nich zaliczają m.in. świadectwo, oﬁarę, modlitwę. Nie
precyzują jednak tego terminu, niekiedy też utożsamiają formy z metodami nowej ewangelizacji14. Akcentują przy tym znaczącą rolę osób (podmiotów) zaangażowanych w przepowiadanie kerygmatu15.
Kategoria „formy nowej ewangelizacji” – rozpatrywana w kontekście
szkolnego nauczania religii – składa się z rzeczownika: „formy” i dopełniacza „nowej ewangelizacji”. Pojęcie „formy” wskazuje zarówno na:
1) stronę organizacyjną określonego procesu (np. kształcenia), deﬁniującą
warunki jego przebiegu i rodzaje aktywności uczestników (np. uczniów,
nauczycieli, rodziców); jak i na 2) odpowiednio dobrane i stosowane czynności (np. dydaktyczne, wychowawcze)16. Ma zatem podwójne znaczenie.
Dla analiz podjętych w niniejszym opracowaniu istotne wydają się dwa
podejścia, traktowane łącznie. Pozwalają bowiem określić całościowo
i ogólnie pojęte sposoby organizacji nowej ewangelizacji w szkole oraz
wskazać na wyraźne granice i powiązania między formą a metodą.
12
13

14

15
16

Zob. np. DOK 61-63; CT 18. 20; PDK 84.
Zob. np. P. Mąkosa. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009 s. 182 i nn; E. Wiszowaty. Podmiotowość świeckich
w dziele ewangelizacji. „Zeszyty Teologiczne. Folia Theologica” 14: 2005 nr 2 s. 74-84.
Przykładowo wymienić można tu następujące opracowania: R. Chałupniak. Katecheza w służbie przekazu i formacji wiary. Nowa ewangelizacja w (nowej) katechezie.
Katecheta 56: 2012 nr 7-8 s. 4-15; A. Godnarski. Ewangelizować – ale jak? „Studia
Pelplińskie” 36: 2005 s. 241-248.
Wiszowaty, jw. s. 76-82.
F. Bereźnicki. Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001 s. 327-330.
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Deﬁniując „formy nowej ewangelizacji”, należy zatem zwrócić szczególną uwagę na stronę organizacyjną przepowiadania Ewangelii różnym
osobom (zwłaszcza uczniom) w środowisku szkolnym. Warunki zewnętrzne, a zwłaszcza czas i miejsce, adresaci, podmioty zaangażowane w przepowiadanie Dobrej Nowiny, w znacznym stopniu decydują o przebiegu
nowej ewangelizacji w szkole. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje
sposób postępowania nauczyciela religii, który decyduje o konkretnych
czynnościach dydaktyczno-wychowawczych. On bowiem organizuje różne rodzaje aktywności ukierunkowane na głoszenie kerygmatu o Jezusie
Chrystusie wśród osób i środowisk podlegających procesowi zobojętnienia religijnego i sekularyzacji.
W świetle powyższych stwierdzeń można przyjąć, że termin „formy
nowej ewangelizacji” wskazuje na stronę organizacyjną działalności podejmowanej w celu przepowiadania Ewangelii. W środowisku szkolnym
aktywność ta ukonkretnia się w odpowiednio dobranych przez nauczyciela
religii inicjatywach, które poruszają serce słuchaczy, budzą w nich wiarę
i otwierają na działanie Ducha Świętego. Do nich zalicza się formy o charakterze zbiorowym lub grupowym (zespołowym), występujące w postaci
zajęć klasowo-lekcyjnych, szkolno-lekcyjnych i pozalekcyjnych. Niemniej
istotne są również formy indywidualne, określane terminem jednostkowe
(np. konsultacje nauczyciela religii z uczniem czy też rozmowy z innym
nauczycielem lub z rodzicem). O doborze wyżej przywołanych sposobów
organizowania nowej ewangelizacji w szkole decydują zarówno cele i zadania związane z ewangelizacja, jak też liczba adresatów (uczniów, rodziców, nauczycieli), miejsce i czas trwania spotkań o charakterze ewangelizacyjnym oraz dostępne środki dydaktyczne.

3. Działania ewangelizacyjne w środowisku szkolnym
Zgodnie z misją kanoniczną nauczyciel religii – w ramach zadań dydaktycznych, wychowawczych i katechetycznych – ma inicjować różne działania ewangelizacyjne. Kwestia ta wydaje się szczególnie ważna we współczesnej, polskiej szkole. Zróżnicowanie religijne odbiorców Dobrej Nowiny
wymaga odpowiednich, dostosowanych do aktualnej sytuacji, działań.
Podstawową formą, która służy nowej ewangelizacji w szkole są zajęcia lekcyjne. Lekcje religii sprzyjają nie tylko przepowiadaniu słowa Bożego, ale także wspieraniu uczniów w odnajdywaniu w tym słowie odpowie46
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dzi na pytania egzystencjalne oraz w rozpoznawaniu związków pomiędzy
wiarą a życiem codziennym. W szkolnych lekcjach religii coraz częściej
uczestniczą uczniowie nie zawsze identyﬁkujący się ze wspólnotą Kościoła, mający problemy z interioryzacją praw wiary i norm moralnych17. Potrzebują oni „misyjnego głoszenia Ewangelii” (DOK 75), prowadzącego
do zapoczątkowania wiary lub jej ożywienia. Poszczególne jednostki lekcyjne sprzyjają odkrywaniu powiązań i odniesień, jakie zachodzą między
orędziem ewangelicznym a osobistym i społecznym życiem człowieka.
Są one miejscem uobecniania Ewangelii w systematycznym i krytycznym
procesie przyswajania kultury. Dokonuje się to między innymi poprzez
krytyczną analizę zagadnień związanych z kulturą i rolą, jaką w niej spełnia chrześcijaństwo, korelację treści nauczania religii z edukacją szkolną
oraz wprowadzanie w dziedzictwo kulturowe narodu i Europy18.
W działalności ewangelizacyjnej ważne miejsce zajmują szkolne rekolekcje wielkopostne. Zmierzają one nie tylko do pogłębienia u uczniów
więzi z Chrystusem i Kościołem oraz uzupełnienia nauki religii o właściwy
katechezie wymiar inicjacyjny, ale również „podejmują zadania ewangelizacyjne wobec środowiska szkolnego” (PDK 88). Szkolne rekolekcje dostarczają wielu możliwości w zakresie przepowiadania Ewangelii z zastosowaniem różnych form, metod, technik i środków dydaktycznych, wielostronnie aktywizujących uczestników. Do zadań osób, które sprawują pieczę
nad przygotowaniem rekolekcji szkolnych (proboszcza, duszpasterzy, katechetów) należy odpowiednie, dostosowane do adresatów, czasu, środowiska, zaplanowanie formy, treści i rozwiązań metodycznych19. Wskazane jest
wzbogacenie rekolekcji szkolnych o strategie dydaktyczne, które angażują
nie tylko dzieci i młodzież, ale również rodziców i nauczycieli, a zarazem są
zakorzenione w teraźniejszości20. W ten sposób Ewangelia może przenikać
17
18

19

20

Zob. o tym np. w: P. Mąkosa, jw. s. 170-183.
Zob. więcej o tym np. w: K. Misiaszek. Potrzeby i możliwości wprowadzenia elementów ewangelizacji do nauczania religii w szkole. W: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, paraﬁi, szkole s. 175-177; J. Szpet. Ewangelizacyjny wymiar szkolnych lekcji
religii. W: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, paraﬁi, szkole s. 187.
Zainteresowanych tymi kwestiami odsyła się np. do: M. Stach-Hejosz. Rekolekcje
szkolne w planie organizacji pracy szkoły. (tekst w druku złożony do „Biuletynu Edukacji Medialnej” ss. 18; treść wykładu dostępna pod adresem internetowym: http://
www.youtube.com/watch?v=yz6LeP3Sc7Y.
Interesujące propozycje praktycznych rozwiązań metodycznych w zakresie organizacji szkolnych rekolekcji wielkopostnych można znaleźć np. w: R. Szymkowiak. Bomba w szkole. Poradnik rekolekcjonisty. Kraków 2012.
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do różnych środowisk, spełniając rolę „zaczynu wiary”, rozświetlając ludzkie problemy i ukazując prawdziwy sens życia człowieka.
Wydaje się, że ewangelizacyjny wymiar szkolnych rekolekcji wielkopostnych najpełniej wyraża się wtedy, gdy spotkania i nabożeństwa prowadzą osoby ze wspólnot ewangelizacyjnych21. Wszystkimi dostępnymi
środkami, a szczególnie przy pomocy pantomimy i dynamiki, wyjaśnienia,
kerygmatu, świadectwa, piosenki i modlitwy, rozważania słowa Bożego
w małych grupach animatorzy głoszą Dobrą Nowinę o Bogu, który kocha, nadaje sens ludzkiej egzystencji i zaprasza do oddania się Jemu jako
Panu całego swojego życia. Podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych
osoby ze wspólnot ewangelizacyjnych wiele uwagi poświęcają katechezie o Jezusie Zmartwychwstałym, którą kierują nie tylko do uczniów,
ale również do grona pedagogicznego i pracowników administracyjnych
szkoły22. Przepowiadając Dobrą Nowinę, coraz częściej wykorzystują
techniki dramowe. Wzbogacają je osobistymi świadectwami nawrócenia
i przemiany życia oraz wspólną modlitwą (także nabożeństwem i Mszą
świętą). Często też planują pracę w grupach (w budynku szkoły) – pod
kierunkiem animatorów. Uczestnicy rozważają teksty biblijne, słuchają
świadectwa i modlą się (np. spontanicznie, śpiewem, tańcem). Rekolekcje
szkolne prowadzone przez wspólnoty ewangelizacyjne stanowią szansę
skutecznego otwierania uczestników (zwłaszcza młodych) na osobę Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka z niewoli grzechu, daje nadzieję,
zaprasza do dialogu, głębokiej zażyłości i zjednoczenia z Nim. Pozwalają
one odnieść zasłyszane treści do życia, przeżyć je i podjąć osobistą reﬂeksję nad usłyszanym słowem Bożym i własnym życiem. To czy i w jakim
stopniu możliwość ewangelizacji w ramach szkolnych rekolekcji wielkopostnych zostanie wykorzystana zależy nie tylko od odpowiedniej organizacji i zaangażowania wszystkich osób odpowiedzialnych, ale również
od ich współpracy z łaską Bożą. Całe dzieło ewangelizacji, podejmowa21

22

Warto dodać. że coraz częściej wspólnoty i szkoły nowej ewangelizacji swoją posługę
misyjną adresują do uczniów z różnych szkół. Stąd też proponują poprowadzenie ewangelizacyjnych rekolekcji wielkopostnych w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych, zapraszając do udziału nie tylko uczniów, ale również grono
pedagogiczne, pracowników administracji i rodziców. Zob. Rekolekcje ewangelizacyjne [online] [dostęp: 20.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹www.kielce.oaza.org.pl/
materialy/rekolekcje%20ewangelizacyjne.doc›; Por. http://www.nowaewangelizacja.
pl/rekolekcje-dla-dzieci; http://adonai.pl/rozwazania/drukuj.php?id=98; http://rekolekcjeszkolne.pl/literatura/artykuy›.
Tamże.
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nej podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych, zawsze jest wspierane
modlitwą wstawienniczą za uczestników i animatorów, którą podejmuje
diakonia modlitwy. Problemem pozostaje jednak postawa dyrekcji szkoły
i grona pedagogicznego. Ich pozytywne nastawienie, życzliwość i udział
w rekolekcjach ewangelizacyjnych sprzyja przepowiadaniu Dobrej Nowiny. Wzmacnia też działania nauczyciela religii w zakresie wychowania
chrześcijańskiego w szkole.
Kolejną formą, na którą warto zwrócić szczególną uwagę są projekty
edukacyjne. Wprowadzono je obligatoryjnie (głównie do gimnazjum) wraz
z reformą programową wdrażaną od roku szkolnego 2009/201023. Zgodnie z założeniami programowymi kształcenia ogólnego wyżej wymienione
projekty polegają na „zespołowym, planowym działaniu uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod”24. Podczas realizacji projektów edukacyjnych uczniowie,
pod kierunkiem nauczyciela, podejmują – w określonym czasie – złożone
zadania związane z realizacją treści programowych o charakterze interdyscyplinarnym25. Sprzyja temu podejmowanie zagadnień, które zaplanowano
jako obszary treściowe do korelacji nauczania religii z edukacją szkolną.
Nauczyciel religii może zaproponować tematy dotyczące tradycji chrześcijańskich w rodzinie, miejsc sakralnych, tradycji regionalnych, krzyży i kapliczek przydrożnych, błogosławionego Jana Pawła II jako wzoru osobowego, wkładu Kościoła katolickiego w rozwój kultury europejskiej, wątków
biblijnych we współczesnej poezji, motywów religijnych we współczesnej
literaturze i sztuce, roli Kościoła w propagowaniu patriotyzmu, twórczego
spędzania czasu wolnego, świętowania niedzieli w rodzinie, obrony podstawowych praw człowieka, promocji zdrowego stylu życia w rodzinie,
symboliki biblijnej w literaturze, kulturotwórczej roli muzyki sakralnej.
Właściwie realizowane projekty edukacyjne służą odkrywaniu wartości
chrześcijańskich w kulturze. Mogą obudzić wiarę i pomóc w odkrywaniu
chrześcijańskiego sposobu życia. Dostarczają też świadectwa życia opartego na wartościach ewangelicznych. Publiczna prezentacja (na forum klasy
23

24

25

Szerzej o tym A. Zellma. Projekt edukacyjny w gimnazjum jako wyzwanie metodyczne
dla nauczyciela religii. Kat 56: 2012 nr 2 s. 4-14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania. klasyﬁkowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. „Dziennik Ustaw” 2010 nr 156 poz. 1046.
Tamże.
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lub przed szerszym audytorium) rezultatów konkretnego projektu stwarza
okazję do promocji osoby ludzkiej i jej godności oraz obrony życia, praw
człowieka i rodziny. Pomaga też w odkrywaniu właściwego i pełnego obrazu dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy. Jednocześnie stanowi okazję do promocji nowego, opartego na wartościach chrześcijańskich,
spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uczniowie, uczestnicząc w projekcie edukacyjnym, realizowanym pod kierunkiem nauczyciela
religii, nie tylko poszerzają zakres wiedzy religijnej, ale również nabywają
zdolność rozpoznawania związków między wiarą i kulturą oraz integrowania różnych dziedzin wiedzy i życia. Z kolei działania nauczyciela religii
koncentrują się na projektowaniu odpowiednich tematów i organizowaniu
warunków, które sprzyjają ewangelizacji.
Godne uwagi są także działania o charakterze wolontariatu, które
uczniowie podejmują pod opieką nauczyciela religii. Bazują one na zasadzie dobrowolnej i bezinteresownej pomocy, udzielanej innym (zwłaszcza
potrzebującym) osobom26. Nauczyciel religii jako koordynator szkolnego
klubu wolontariusza ma wiele możliwości do proklamowania kerygmatu w bezpośrednich kontaktach z wychowankami i motywowania ich do
budowania cywilizacji miłości. Dzięki odpowiedniej organizacji wolontariatu w szkole zaangażowani uczniowie odkrywają radość płynącą z postępowania motywowanego wiarą. Uczą się też rozpoznawać właściwą
hierarchię wartości, w której ważną rolę spełnia miłość, sprawiedliwość,
prawda, wolność i solidarność. Jednocześnie dostrzegają znaczenie prymatu człowieka przed rzeczą, wartości duchowych przed materialnymi,
miłosierdzia przed sprawiedliwością. Podejmując różne inicjatywy, dają
świadectwo chrześcijańskiej nadziei w codziennym życiu27. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera postawa wiary i zaangażowanie
nauczyciela religii. Jeśli uczniowie obserwując katechetę, mogą dostrzec,
że stara się on żyć ewangelią na co dzień, wtedy znajdują potwierdzenie
dla słów, które słyszą. Świadectwo najpełniej potwierdza wiarygodność
głoszonego orędzia ewangelicznego. Stanowi ono skuteczną formę przepowiadania Dobrej Nowiny28.
26

27
28

Więcej o tym zob. A. Zellma. Udział nauczyciela religii w organizacji szkolnego wolontariatu – możliwości i wyzwania pedagogiczno-katechetyczne. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. J. Stala. Tarnów 2010 s. 457-471.
Tamże.
Zob. szerzej o tym np. A. Malicki. Praktyczne aspekty ewangelizacji: osobiste świadectwo. „Biblia i Ekumenizm” 4: 2009 s. 123-129.
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Możliwość nowej ewangelizacji stwarza również praca Szkolnego
Koła „Caritas”29. Uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela religii, podejmują działalność charytatywną, która świadczy o praktycznej realizacji
przykazania miłości bliźniego. Często czynią to w łączności z Caritas
diecezjalną i paraﬁalną. W ramach prac Szkolnego Koła „Caritas” warto promować wartości ewangeliczne i uwrażliwiać uczniów na obecność
Chrystusa w codziennym życiu – w różnych środowiskach, także wśród
osób potrzebujących pomocy i wykluczonych społecznie. Istotne wydaje
się również głoszenie nauki Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Na
ewangelicznych wartościach powinny opierać się różnego rodzaju formy
aktywności podejmowanej przez uczestników Szkolnego Koła „Caritas”.
Bez odwołania do przykazania miłości Boga i bliźniego niemożliwe wydaje się motywowanie uczniów do poszanowania godności każdego człowieka i budowania nowego społeczeństwa, zakorzenionego w wartościach
ewangelicznych. Co ważne, brak odniesienia do Ewangelii sprawi, że
uczestnicy szkolnego koła „Caritas” nie będą świadkami chrześcijańskiej
miłości i nadziei, lecz staną się ﬁlantropami.
Analizując formy nowej ewangelizacji w szkole, nie sposób pominąć
zajęć teatralnych, które poza lekcjami może prowadzić nauczyciel religii.
Spełniają one istotną rolę w przepowiadaniu Dobrej Nowiny, w otwieraniu uczniów na wartości ewangeliczne, w rozwijaniu umiejętności twórczej ekspresji i w formacji osobowości30. Przekaz treści odbywa się nie
tylko za pomocą komunikatów werbalnych, ale także niewerbalnych.
Nauczyciel religii może korzystać z różnych metod i technik teatralnych
takich, jak np. inscenizacje, dramy, bibliodramy, psychodramy, socjodramy, rzeźby, stop klatki, scenki improwizowane, jasełka31. Wydarzenia
biblijne przedstawione za pomocą form teatralnych skłaniają do reﬂeksji
i pomagają w odkrywaniu aktualności słowa Bożego. Praca nad przedstawieniem o tematyce moralnej, społecznej i obyczajowej czy też religijnej stwarza okazję do głoszenia orędzia ewangelicznego oraz odkrywania Jezusa Chrystusa jako wartości najwyższej, miłującej bezgranicznie
każdego człowieka i nadającej sens życiu. Uwrażliwia na piękno słowa
29

30

31

Więcej o tym zob. w: A. Zellma. Szkolne Koło Caritas jako forma wychowania młodzieży do wolontariatu chrześcijańskiego. Kat 54: 2010 nr 12 s. 4-13.
Interesująco o tym pisze H. Sperska-Abbe. Ewangelizacja przez teatr. Kat 56: 2012
nr 7-8 s. 91-93.
E. Pajestka. Metody dramowe sposobem aktywizacji w katechezie. „Zeszyty Formacji
Katechetów” 4: 2004 nr 2 s. 58-63.
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i dostarcza pozytywnych wrażeń. Staje się też doskonałą okazją do głoszenia – z mocą Ducha Świętego, w sposób radosny – Jezusa Chrystusa
jako jedynego Zbawiciela i Pana całego rodzaju ludzkiego oraz każdego
człowieka. Pozwala ewangelizować przy wykorzystaniu różnych środków
wyrazu artystycznego (np. słowa, ruchu, muzyki, dźwięku), co wzmacnia przekaz treści, skuteczniej i wszechstronniej wpływa na aktorów i widzów, a zarazem sprawia, że widzowie, do których aktorzy zwracają się
(podczas przedstawień) stoją przed koniecznością wyboru: za lub przeciw.
Co więcej, uczniowie wcielając się w postać przeżywają losy bohaterów
(np. biblijnych, literackich), mają wiele okazji do przeżyć emocjonalnych,
reﬂeksji, dyskusji i formułowania własnych sądów. Mogą wyrażać radość
i smutek, dostrzegać dobro i zło, utożsamiać się z bohaterami, wczuwać
się w sytuację, wejść w rolę, czyli „być i działać”32. Pozytywny bohater,
z którym uczeń spotyka się podczas zajęć teatralnych pomaga w zrozumieniu, dlaczego takie zachowanie jest dobre. Może też być świadkiem
wiary, jeśli uwierzył Chrystusowi, uznał Go za Pana i Zbawiciela oraz
kierował się ewangelią w życiu. Występowanie negatywnych bohaterów,
bo i tacy występują w przedstawieniach teatralnych, ma duże znaczenie
uspołeczniające i terapeutyczne33. Skłania do reﬂeksji i oceny postępowania oraz kształtuje wrażliwość moralną i emocjonalną34. Ewangelizacja
poprzez formy teatralne zasługuje zatem na szczególną uwagę nauczycieli
religii. Stanowi środek do głoszenia prawd ewangelicznych, przeżycia ich
i zrozumienia. Przyczynia się do umocnienia wiary zarówno aktorów, jak
i widzów35. Wymaga jednak zaangażowania ze strony nauczyciela religii
oraz umiejętności motywowania uczniów do udziału w teatralnych zajęciach pozalekcyjnych.
Szansę na skuteczne głoszenie Ewangelii stwarzają również uroczystości szkolne, przygotowane pod kierunkiem nauczyciela religii. Do nich
zaliczyć można akademie przygotowane z okazji Dnia Papieskiego, Dnia
Edukacji Narodowej, Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
Konstytucji 3 maja, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, święta szko32
33

34

35

A. Konieczna. Kółko teatralne w naszej szkole. „Edukacja i Dialog” 2006 nr 5 s. 56-58.
D. Wosik-Kawala. Teatroterapia i techniki parateatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą. W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Red. D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg. Kraków 2011 s. 177-192.
A. Asyngier-Kozieł. Wychowanie moralne w dziecięcym zespole teatralnym. „Język
Polski w szkole dla klas IV-VI” 2005/2006 nr 3 s. 88-101.
Sperska-Abbe. Ewangelizacja przez teatr, jw. s. 93.
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ły, festynu rodzinnego w szkole oraz spotkania opłatkowe (szkolne wigilie). Podejmując z zapałem i gorliwie wypełniając wyzwania edukacyjne,
nauczyciel religii jest wezwany do promocji wartości chrześcijańskich.
Ma przepajać i ubogacać Ewangelią przekaz treści kulturowych, budząc
przez to wiarę lub umacniając ją wśród uczniów, grona pedagogicznego,
rodziców i pracowników administracji szkolnej. W tym celu nauczyciel
religii może także wykorzystać inne formy inscenizacji i akademii szkolnych, zawsze jednak po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i za jej
aprobatą.
Cenne wydają się również takie działania, jak np. redagowanie przez
uczniów (pod kierunkiem nauczyciela religii) gazetki szkolnej i nadawanie
audycji przez radiowęzeł szkolny, prowadzenie strony internetowej. Przekaz treści ewangelicznych odbywa się tu w integralnym powiązaniu z konkretną tematyką społeczną i obyczajową. Często też ma związek z problematyką wynikającą ze współczesnej kultury i mentalności uczniów. Stąd
też wymaga rzetelnej znajomości aktualnych problemów i umiejętności
wspierania uczniów w interpretowaniu ich w świetle Ewangelii. Potrzebna
jest też zgoda dyrekcji szkoły, aprobata grona pedagogicznego i aktywność uczniów. Bez zainteresowania i zaangażowania ze strony katechizowanych nawet interesujące i nowoczesne formy przekazu Dobrej Nowiny
okazują się mało skuteczne.
Dopełnieniem wyżej wymienionych działań, które służą nowej ewangelizacji w szkole są wycieczki i pielgrzymki, organizowane w formie zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych. Zwłaszcza te ostatnie, planowane np. na
zakończenie edukacji w liceum lub w technikum, czyli przed maturą (tzw.
pielgrzymki maturzystów), lub w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania spełniają istotną rolę w przekazie całego bogactwa orędzia
ewangelicznego, w budzeniu wiary, w prowadzeniu do spotkania z Jezusem Chrystusem, w odkrywaniu dobroci i miłości Bożej oraz w przyjęciu
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wymagają jednak zaangażowania osób
ze wspólnot ewangelizacyjnych, które poprowadzą nabożeństwo ewangelizacyjne, będą głosić kerygmat i podzielą się doświadczeniem radości
i nadziei chrześcijańskiej. Często bowiem nauczyciele religii i duszpasterze napotykają na opór ze strony uczniów, którzy traktują ich jako „specjalistów od Pana Boga”, zobligowanych do przepowiadania słowa Bożego.
Katechizowani chętniej natomiast słuchają osób z zewnątrz, niezwiązanych ze szkołą, zwiastujących Dobrą Nowinę i składających świadectwo
poszukiwania Boga i odnajdywania Go pośród różnych trudności życio53
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wych. Organizując pielgrzymki w ramach zajęć lekcyjnych, nauczyciel
religii potrzebuje zgody dyrekcji i wsparcia ze strony grona pedagogicznego.
Wszystkie wyżej opisane działania ewangelizacyjne w szkole wskazują na szeroki zakres możliwości. Warto je wzbogacić o nowe metody
przedstawiania orędzia ewangelicznego, odpowiadające mentalności
współczesnego ucznia. Przykładowo mogą to być plakaty i billboardy, ﬁlmy, koncerty ewangelizacyjne i festiwale muzyczne36. Warto też wykorzystać zdolności uczniów w zakresie tworzenia prac plastycznych i utworów
muzycznych. Wymienione elementy wspomagają proces głoszenia słowa
Bożego. Należy je traktować jako narzędzia i techniki. Najwięcej jednak
okazji do ewangelizacji nauczyciel religii ma podczas zajęć lekcyjnych.
Wprowadzając elementy ewangelizacyjne, katecheta przeciwdziała postrzeganiu lekcji religii jako zajęć teoretycznych, prowadzonych w formie
wykładu. Co więcej, wzbogaca zajęcia lekcyjne o elementy świadectwa
oraz stymuluje uczniów do reﬂeksji nad sensem życia i wiarą. Tym samym
ożywia przekaz Dobrej Nowiny. Ograniczanie jednak nowej ewangelizacji
w szkole tylko do lekcji religii pozbawia nauczyciela religii możliwości
podejmowania innych działań o charakterze ewangelizacyjnym. Z kolei
podejmowanie działań ewangelizacyjnych poza zajęciami lekcyjnymi wymaga respektowania zasad określonych w statucie szkoły i w programie
wychowawczym, przestrzegania harmonogramu uroczystości szkolnych,
otwartości na „znaki czasu” oraz umiejętności współdziałania z dyrekcją,
gronem pedagogicznym i pracownikami administracji. Niemniej istotną
rolę spełnia atmosfera panująca w szkole – wśród nauczycieli.
W praktyce każda, z wyżej zaproponowanych aktywności napotyka
zarówno na trudności organizacyjne, jak też podmiotowe i środowiskowe. Z uwagi na podporządkowanie – w kwestii nadzoru pedagogicznego – lekcji religii dyrekcji szkoły mogą pojawić się trudności czasowe,
lokalowe. Niekiedy brak zrozumienia czy też brak zainteresowania rozwojem religijnym uczniów oraz pomniejszanie znaczenia pracy nauczyciela religii ogranicza działalność ewangelizacyjną w szkole. W związku
z tym nauczyciel religii powinien poszukiwać odpowiedniego, opartego
na dialogu, życzliwości, a zarazem pozbawionego autorytaryzmu, stylu
prowadzenia nowej ewangelizacji w szkole. Istotną rolę spełnia przy tym
36

Zob. M. Kamińska. Chrześcijański hip-hop w służbie nowej ewangelizacji. „Annales
Missiologici Posnanienses” 17: 2010 s. 121-136; Z. Kowalski. Ewangelizacyjna recepta. Kat 56: 2012 nr 7-8 s. 86-87.
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cnota cierpliwości i ufności w moc działania łaski Bożej. Każde dzieło potrzebuje wsparcia modlitewnego, bo tylko wtedy możliwe są autentyczne
i trwałe owoce posługi ewangelizacyjne.

Zakończenie
Analizowane w niniejszym opracowaniu formy nie mają charakteru
szczegółowych wskazań organizacyjnych i metodycznych, lecz przyjmują
postać ogólnych propozycji dotyczących nowej ewangelizacji w szkole.
Zasługują na uwagę nauczycieli religii. Wymagają twórczości, a zarazem
reﬂeksyjności i otwartości na „znaki czasu”. Szkoła – jako miejsce nauczania i wychowania w wierze – stwarza bowiem różne możliwości w zakresie przepowiadania Dobrej Nowiny. Nauczyciel religii może podejmować
działania ewangelizacyjne nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również
pozalekcyjnych. Potrzebuje jednak zgody dyrekcji szkoły i aprobaty grona
pedagogicznego, a niekiedy także wsparcia i pomocy w kwestiach organizacyjnych (np. związanych ze szkolnymi rekolekcjami wielkopostnymi,
pielgrzymką, akademią z okazji uroczystości szkolnych, przygotowaniem
jasełek). Zewnętrzne, wewnętrzne (podmiotowe) i społeczne warunki pracy katechetycznej w szkole w znacznym stopniu decydują o ilości i jakości
inicjatyw. Odpowiedni, dostosowany do adresatów, okoliczności, czasu
i miejsca, dobór form nowej ewangelizacji sprzyja budzeniu lub ożywieniu wśród uczniów wiary, animacji życia duchowego i nowemu doświadczeniu Boga. Wymaga jednak od nauczyciela religii świadectwa wiary
składanego wobec uczniów, grona pedagogicznego i rodziców. Każdy bowiem katecheta jest wezwany nie tylko do głoszenia słowa Bożego, ale
także do ukazywania swoim życiem wiary w Jezusa Chrystusa i do prowadzenia uczniów ku wierze. Jego postępowanie w różnych okolicznościach
pracy zawodowej i życia osobistego powinno odzwierciedlać Ewangelię.
Nauczyciel religii ma promieniować radością, miłością i nadzieją oraz
zachwytem nad dobrocią Boga, zachęcając uczniów, grono pedagogiczne i rodziców do otwarcia się na działanie Ducha Świętego i przemiany
życia. Istotny jest również konkretny, dostosowany do adresatów język
przekazu Ewangelii.
Uwzględniając różne formy nowej ewangelizacji w szkole, znaczące
wydaje się także poczucie odpowiedzialności nauczyciela religii za wspieranie wychowanka w rozwoju wiary oraz inicjowanie działań, które służą
55
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doświadczeniu Boga w życiu uczniów. Z tym wiąże się obowiązek podejmowania krytycznej reﬂeksją nad wykorzystaniem wszelkich możliwych
środków, które służą przepowiadaniu Dobrej Nowiny. Namysł sprzyja
ocenie i wyciąganiu wniosków dotyczących kolejnych inicjatyw ewangelizacyjnych w szkole. Pomaga w poszukiwaniu i stosowaniu nowych metod i środków głoszenia kerygmy. Uwrażliwia też na dobro każdego człowieka: ucznia, nauczyciela, rodzica, do którego posłany jest katecheta.
Z uwagi na naturę przepowiadania Ewangelii oraz na ograniczenia
związane z działalnością ewangelizacyjną w szkole większą uwagę należy zwrócić na podtrzymywanie wśród nauczycieli religii gorliwości
apostolskiej. Chodzi tu głównie o nieustanne ożywianie powołania misyjnego i odpowiedzialności za przekaz Ewangelii oraz wzmacnianie wiary, aby potraﬁli czerpać radość „z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy
trzeba zasiewać – płacząc” (EN 80). Stanie się to możliwe tylko wtedy,
gdy nauczyciele religii będą łączyli trudy pracy ewangelizacyjnej w szkole
z cierpieniem Chrystusa oraz gorliwie i ufnie modlili się. Cierpienie dla
Ewangelii ma zbawczą moc i przyczynia się do wzrostu królestwa Bożego.
Modlitwa jest źródłem łask i umocnieniem w posłudze ewangelizacyjnej.
Dzięki niej nauczyciel religii otwiera się na działanie Ducha Świętego,
pozwala działać Bogu w nim i przez niego oraz umacnia się w wiernym
trwaniu przy Chrystusie i składaniu świadectwa wiary. Rozważając słowo
Boże, nauczyciel religii znajduje w nim pokarm duchowy, źródło energii
do apostolstwa i światło do odpowiedniego, dostosowanego do mentalności adresatów, przepowiadania Dobrej Nowiny o zbawieniu. Na fundamencie modlitwy i oﬁary opiera się autentyczne świadectwo wiary, które
wzmacnia i wspomaga nową ewangelizację w szkole.
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LABORATORIUM NOWEJ EWANGELIZACJI
„Pojęcie nowej ewangelizacji jest w Polsce nadużywane”1 – zgadzam
się w pełni z tym stwierdzeniem bpa Grzegorza Rysia przewodniczącego
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, bowiem
rzeczywiście to pojęcie jest używane do przeróżnych działań i to nie tylko
duszpasterskich. Nowa ewangelizacja to nowy etap urzeczywistnia posłannictwa Kościoła, który jest przedłużeniem dzieła zbawczego Chrystusa,
bo pełni misję samego Odkupiciela człowieka w świecie współczesnym.
Jan Paweł II poprzez Światowe Dni Młodzieży zapoczątkował spotkania,
poprzez które ożywił katolicki świat młodych i które są prawdziwym laboratorium nowej ewangelizacji2. Jakie cele pastoralne mają ŚDM a jakich nie zastąpią? Światowe Dni Młodzieży nie zastępują misji ad gentes3.
1

2

3

Wypowiedzi bpa G. Rysia o nowej ewangelizacji znajdują się ogólnie dostępne na
YouTube i licznych portalach internetowych. Tutaj cytuję depeszę Kai: [online] [dostęp
30.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://nowaewangelizacja.org/bp-rys-o-naduzywaniu-pojecia-nowej-ewangelizacji›.
A. Kiciński. Le giornate Mondiali della Gioventù – i giovani e il beato Giovanni
Paolo II. „The Person and the Challenges: The journal of theology. education. canon
law and social studies inspired by Pope John Paul II” 2: 2012 nr 1 s. 121-134.
ŚDM nie zastępują misji ad gentes, choć coraz częściej do nich metodycznie przygotowują. Podczas ŚDM w Rio de Janeiro młodzież pracowała z „Podręcznikiem ucznia-misjonarza”, który w swej strukturze przygotowywał ich do realizacji tej misji. Podręcznik podzielony był na dwie części. Część I – „Narzędzia ewangelizacji” i część II
– „Środowiska ewangelizacji” prowadziły do odkrycia najbliższych i najdalszych terenów misyjnych. Wersję polską zob. Podręcznik ucznia-misjonarza. „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody” (Mt 28,19). Materiały formacyjne dla uczestników 28. ŚDM w Rio
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Oczywiście Kościół istnieje dla misji i prowadzi misje wszędzie. Kościół
jest posłany przez Chrystusa, aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją
wszystkim ludziom i narodom, jest świadom tego, że ma jeszcze do wykonania wielkie dzieło misyjne. „Albowiem dwa miliardy ludzi – a liczba ich
z dnia na dzień rośnie – którzy tworzą wielkie i określone społeczności,
zespolone trwałymi więzami życia kulturalnego, starymi religijnymi tradycjami, silnymi węzłami społecznymi, nie słyszało wcale albo prawie wcale
radosnej nowiny ewangelicznej” (DM 10). ŚDM nie są do nich skierowane. Przynajmniej nie wprost. Na te spotkania przybywają młodzi, którzy są
katolikami. Oczywiście Boża Opatrzność może taki podział znieść jak to
się zdarzyło z wieloma młodymi z terenów obecnej Rosji, którzy przybyli
na spotkanie do Częstochowy w 1991 r. Albo możne to uczynić papież, jak
to zrobił Jan Paweł II przed spotkaniem w Kolonii. W swym orędziu zaprosił niewierzących: „Zaproszenie do uczestnictwa w Światowym Dniu
Młodzieży dotyczy również was, drodzy przyjaciele, którzy nie jesteście
ochrzczeni lub którzy nie odnajdujecie się w Kościele” (nr 6). Niemniej
następcy św. Piotra dbali, aby „nie rzucać swych pereł przed świnie”
(Mt 7,3). Benedykt XVI wprowadził adorację podczas czuwania w Kolonii, aby wszyscy wiedzieli z Kim się spotykają. Podczas niej na Marienfeld
zapadła cisza i wszyscy się przekonali, że z pewnością młodzież trochę
wiedziała i słyszała kim jest Jezus Chrystus. ŚDM mają kilka elementów
które pozwalają głosić Jezusa osobom niewierzącym, ale cała ich struktura
z katechezami, a zwłaszcza związana z życiem sakramentalnym jest skierowana do katolików, a nie do pogan. Trzeba jednak pamiętać, że ŚDM
to słuchanie słowa Bożego w jego integralności i niejednokrotnie mogliśmy się dopatrzeć „spotkania Jezusa z poganką”, w którym rozbrzmiewał
dialog: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A ona
odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze
stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka
jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» (Mt 15,21-28).
Światowe Dni Młodzieży nie zastępują także duszpasterstwa zwyczajnego młodzieży, które pozostaje podstawową i zorganizowaną działalnością zbawczą Kościoła mającą na celu zaspokojenie ich potrzeb religijnych
de Janeiro. Biblioteczka Światowych Dni Młodzieży. Red. polska K. Osińska, G. Suchodolski. Tłumaczenie z języka portugalskiego M. Strachanowski. Warszawa: Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży 2013.
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oraz osiągnięcia celu Kościoła i każdej wspólnoty religijnej, którym jest
spotkanie z Bogiem w wierze i miłości4. Dzisiejsze struktury paraﬁalne
choć zapewniają podstawowe formy duszpasterstwa, do których należą
przepowiadanie słowa Bożego, sprawowanie liturgii i posługa pasterska,
już nie odpowiadają na wszystkie potrzeby życiowe młodych. Współcześnie wysuwa się wiele postulatów duszpasterskich pod adresem paraﬁi,
aby nie była tylko miejscem kultu, ale nauczyła się słuchać młodych.
W Polsce jest wiele dyskusji o roli nauczania religii katolickiej w szkole
i słabości katechezy paraﬁalnej. Z pewnością nie można upraszczać problemu i wysiłków duszpasterskich, ale jasno trzeba podkreślić, że ŚDM
nie rozwiążą wszystkich problemów, choć mogą stać się tylko, lub aż, częściową inspiracją do pracy duszpasterskiej z młodymi. ŚDM nie zastąpią
więc duszpasterstwa zwyczajnego młodzieży, bo nie mają w swojej strukturze wszystkich elementów związanych z duszpasterstwem zwyczajnym.
Światowe Dni Młodzieży to na pewno znak nadziei i dar. Znak, że nie
wszystkie sygnały postępowania młodzieży są negatywne. Dar, bo wiele Kościołów lokalnych, gdzie były ŚDM odnowiło swe siły duchowe.
Wspólnoty chrześcijańskie, najczęściej ruchy i nowe wspólnoty, poprzez
swoją działalność pokazują realną możliwość przeżywania wiary chrześcijańskiej wraz z jej głoszeniem również wewnątrz współczesnej kultury.
W ŚDM widać ożywiającą świeżość wiary i jej entuzjazm, co dokumenty
o nowej ewangelizacji często postulują. Takiej świeżości wiary nie zapewnią żadne kościelne dekrety i początkowe liczne wątpliwości także niektórych biskupów. Jakie więc są przesłanki, że przy ŚDM pojęcie nowej
ewangelizacji nie jest nadużywane?

1. Kościół katolicki żyje Światowymi Dniami Młodzieży
To że Kościół katolicki żyje Światowymi Dniami Młodzieży można
usłyszeć nie tylko od ostatnich trzech papieży, ale i od licznych biskupów,
którzy w nich uczestniczą oraz od samych młodych uczestników, bo to
oni stali się bez wątpienia protagonistami tych spotkań. A czym jest nowa
ewangelizacja? Jedną z prób deﬁnicji jest ta, że nowa ewangelizacja to jest
to, czym współcześnie żyje Kościół. Podkreślił to papież Franciszek podczas ceremonii otwarcia XXVIII ŚDM na Copacabanie: „W tym tygodniu
4

Postulaty związane z odnową duszpasterstwa zwyczajnego. zob. R. Kamiński. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997 s. 125-184.
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Rio staje się centrum Kościoła”5. W niczym nie umniejszył roli Stolicy
Apostolskiej i wielu ważnym dykasteriom watykańskim, które są potrzebne. Wyznał to co od wieków wyznaje Lud Boży – tam gdzie Piotr, tam jest
Kościół. A Piotr był na spotkaniu z młodymi. Vatican Insider i wiele innych
opiniotwórczych portali jako jedną z przyczyn rezygnacji Benedykta XVI
podało, że wiedział on, że nie będzie mógł ﬁzycznie sprostać spotkaniu
z młodymi. Bezprecedensowa decyzja, aby zostawić Katedrę Piotrową,
dla kogoś kto również ﬁzycznie pokaże czym żyje Kościół. 76-letni papież
Franciszek pokazał to dobitnie. Przypominał w różnych gestach Jana Pawła II, ale i gesty Benedykta XVI – zwłaszcza dla piszącego te słowa, który
znał go jako wykładowcę – były potwierdzeniem, że ŚDM to podjęcie się
przez Kościół wyzwania nowej ewangelizacji ze świadomością, że przemiany dokonują się dzisiaj nie tylko w świecie i kulturze, lecz że dotyczą
one w pierwszej osobie również samego Kościoła, jego wspólnot, działań,
tożsamości (por. Lineamenta, 16)6. Wpisaniu się ŚDM w duszpasterstwo
Kościoła towarzyszy nieustanna reﬂeksja pastoralna prowadzona przez jej
organizatorów7, uczestników8 i osoby nie związane z tym wydarzeniem9,
które jednak przykładają dużą uwagę do tego fenomenu dialogu współczesnego Kościoła katolickiego z młodymi.

2. Światowe Dni Młodzieży to osobiste spotkanie z Chrystusem
Dla nas żyjących w dobie newsów często najważniejszą wiadomością
jest milion sto tysięcy w Paryżu, milion dwieście tysięcy w Kolonii, około
5

6

7

8
9

Papież Franciszek. Przemówienie do młodzieży podczas ceremonii powitania Ojca św.
Copacabana. [online] [dostęp 14.08.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.katechetyka.eu/dodaj-chrystusa.386.html›.
Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris. Watykan 2012.
S. Ryłko. I giovani e il Papa. Insieme. W: Pontiﬁcio Consiglio per i Laici. Insieme sulle
strade dell’Europa. Città del Vaticano 1999 s. 172-186; D. Sigalini. Los jóvenes y la Iglesia. „Ecclesia“ 2:1998 s. 137-153; G. Carriquiry. Le Giornate Mondiali della Gioventù. W:
Pontiﬁcio Consiglio per i Laici. Insieme sulle strade dell’Europa. Vaticano 1996 s. 64-89.
Génération JMJ. Red. D. Lensel. Fayard 1997.
L. Meglio. L’attegiamento nei confronti dei giovani di Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI. Analisi del contenuto dei discorsi dei due ponteﬁci. [online] [dostęp 15.04.2012].
Dostępny w Internecie: ‹http://www.religioniesocieta.it/upload/dl/ASFeR/lmeglio_2papi.pdf›.
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pięciu milionów w Manili, trzy miliony siedemset tysięcy na Mszy świętej
na Copacabanie. Podobnie myślimy o oazach. Na mojej było prawie 100
osób, na dniu wspólnoty kilkaset. Ale jeśli ktoś znał Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego, to najważniejsze dla niego było osobiste spotkanie
każdego młodego chłopca i dziewczyny z Jezusem Chrystusem. Podobnie
jest ze ŚDM, gdzie trzeba znać ich inicjatora. Jan Paweł II na początku
historii tych światowych spotkań napisał list10, który lubię nazywać encykliką o młodych i do młodych. Jest to – według mojej opinii – jeden
z głównych dokumentów programowych ŚDM. Zaczyna się życzeniami
Jana Pawła II zaczerpniętymi z listu św. Piotra (zob. 1 P 3,15), które zachęcają do reﬂeksji na temat tego co zrobić, aby pomóc młodemu człowieku
odkryć bogactwo jego młodości. Słowo Boże jest tu najważniejsze i, co
ważne, każdy fragment zostaje odczytany w związku z całą Ewangelią
(zob. nr 2). Newsem – w dzisiejszym rozumieniu – to z pewnością nie
jest, ale newsem dla przyszłości ŚDM i koncepcji duszpasterstwa młodzieży jest fakt, że dziś Chrystus rozmawia z młodymi. Jan Paweł II jakby
widział miliony pojedynczych dziewcząt i chłopaków we współczesnym
świecie, którzy pytają, albo może nie potraﬁą sformułować pytań o życie.
U podstaw ŚDM stoi właśnie ten dialog Chrystusa z młodymi, a Jan Paweł II ze swoimi współpracownikami zainicjował spotkania, gdzie młodzi
10

Jan Paweł II. List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku
Młodzieży. Città del Vaticano 1985. Zob. także A. Kiciński. Historia Papieskiej Szkoły
Modlitwy. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 331-381
oraz tekst uaktualniony: Tenże. [online] [dostęp 14.08.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.katechetyka.eu/swiatowy-dzien-mlodziezy-historia.160.html›. Drugi
ważny dokument. zob. Jan Paweł II. Znaczenie Światowych Dni Młodzieży. List Ojca
Świętego do kard. Eduardo F. Pironio z okazji seminarium zorganizowanego w dniach
13-16 maja 1996 r. w Częstochowie. OsRomPol 7-8:1996 s. 4-5. Inne to m.in.: Jan
Paweł II. „Dzień Młodzieży” znaczy wyjście na spotkanie Boga. OsRomPol 3:1986
s. 6; Papieska Rada ds. Świeckich. Wskazówki Papieskiej Rady ds. Świeckich dotyczące
obchodów III Światowego Dnia Młodzieży 1998. OsRomPol 1:1988 s. 5; Jan Paweł II.
Przesłanie Ojca Świętego z okazji rocznicy Światowego Dnia Młodzieży. OsRomPol
9:1992 s. 49; Jan Paweł II. Chrystus nadzieją. która nie zawodzi. Modlitewne czuwanie w Cherry Creek State Park. OsRomPol 11:1993 s. 28; Jan Paweł II. Orędzie Ojca
Świętego Jana Pawła II na IX i X Światowy Dzień Młodzieży. OsRomPol 2:1994 s. 4;
Jan Paweł II. Kościół i Papież oczekują od was. abyście wyznawali Chrystusa. Czuwanie modlitewne z młodzieżą świata. OsRomPol 3:1995 s. 17; Jan Paweł II. Orędzie
Ojca Świętego Jana Pawła II na XII Światowy Dzień Młodzieży. OsRomPol 10:1996
s. 4; Jan Paweł II. Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Przemówienie wygłoszone
podczas czuwania modlitewnego w Tor Vergata. 19 VIII 2000. OsRomPol 10:2000
s. 21.
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przy każdym światowym spotkaniu mogli doświadczyć prawdy – nie tylko
ostatnio w faveli Varginha w Rio de Janeiro – „nie jesteście sami, Kościół
jest z wami, Papież jest z wami”11.
Nowa ewangelizacja polega zawsze na rozeznaniu kontekstu współczesnego życia ludzi młodych. ŚDM dają młodym chrześcijanom możliwość
prowadzenia dialogu z Chrystusem w ciągle zmieniającym się kontekście
kulturowym, społecznym, gospodarczym, politycznym i religijnym.

3. Słowo Boże na Światowych Dniach Młodzieży
Każdy Światowe Dni Młodzieży zaczynają się od wybrania fragmentu Słowa Bożego. Hasło zawarte w temacie ŚDM wzywa wszystkich organizatorów i młodych katolików do podjęcia wielorakich działań, aby
można było usłyszeć Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli
(Łk 4,21). Od I ŚDM kiedy zabrzmiały słowa: Myśmy poznali i uwierzyli
miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4,16), poprzez Jam jest Drogą i Prawdą,
i Życiem (J 14,6) w wędrówce do Santiago de Compostela, częstochowskie Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów (Rz 8,15), kiedy przybyli
młodzi ze wschodu czy zachodu, paryskie Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38-39), po ostatnie brazylijskie Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19) – według organizatorów – spełniały
się te słowa w sposób bardziej lub mniej spektakularny.
Kościół jest świadomy, że jego obowiązkiem jest znaleźć nowe narzędzia i nowe słowa, dzięki którym w zsekularyzowanym świecie będzie
można usłyszeć i zrozumieć słowa wiary, które odrodziły w nas życie,
życie prawdziwe, życie w Bogu (por. Lineamenta, 8). Ciągle jednak trzeba
przypominać, że nowa ewangelizacja nie oznacza „nowej Ewangelii”, bo
Jezus Chrystus [jest] wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8).
Nowa ewangelizacja oznacza adekwatną odpowiedź na znaki czasu, na
potrzeby współczesnych nie tylko młodych ludzi i wszystkich narodów,
ale również na nowe konteksty, ukazujące kulturę, poprzez którą wyrażamy naszą tożsamość i poszukujemy sensu naszej egzystencji. Nowa
ewangelizacja podczas ŚDM promuje kulturę głębiej zakorzenioną
w Ewangelii.
11

Papież Franciszek. Przemówienie w faveli Varginha. Rio de Janeiro 25.07.2013. [online] [dostęp 14.08.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.katechetyka.eu/nie-jestescie-sami-kosciol-jest-z-wami.389.html›.
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W swojej strukturze Światowe Dni Młodzieży – zwłaszcza w okresie
przygotowawczym i triduum katechetycznym – mają wiele narzędzi, aby
pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i czytaniu go, aby
stało się ono rzeczywiście duchowym drogowskazem. Wiadomo, że młodzi potrzebują świadków i mistrzów, którzy będą iść razem z nimi i prowadzić ich do miłości. Na ŚDM jest wielu założycieli ruchów i innych
świadków, którzy prowadzą na co dzień katechezę, która w swoich różnych formach i fazach zawsze towarzyszy ludowi Bożemu. Część z nich
prowadzi katechezę na wzór opisanego przez ewangelistę Łukasza spotkania uczniów z Emaus z Jezusem (por. Łk 24,13-35), w której centrum jest
„wyjaśnienie Pism”, jakie potraﬁ dać jedynie Chrystus (por. Łk 24,27-28),
ukazując w sobie samym ich spełnienie12.
Patrząc na liczbę młodych podczas ŚDM warto jednak pamiętać, że
„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”13 przypominał kard. J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja
to jest ten wymiar ewangelizacji, który jest skierowany do ochrzczonych
ludzi, którzy porzucili praktyki chrześcijańskie. A może nawet do tych,
którzy nie porzucili, ale nie słuchają słowa Bożego, a wypełniają praktyki religijne tylko rytualnie. „Sukces nie jest imieniem Bożym” mówi
stare przysłowie. Światowe Dni Młodzieży są okresem siania ziarna słowa
Bożego i trzeba uważać na medialne, czy własne eklezjalne „kombajny”,
które usiłują chwalić się wynikami zbiorów. Treścią nowej ewangelizacji
jest nawrócenie, spotkanie Boga żywego, doświadczenie tajemnicy krzyża i zmartwychwstania – a to już jest tajemnica działania słowa Bożego
w życiu pojedynczego młodego człowieka i misji Kościoła. Kościół, który
organizuje Światowe Dni Młodzieży we współczesnym świecie jest tylko
pewny wierności swego Pana, i dlatego niezmordowanie głosi dobrą nowinę Ewangelii i zachęca młodych katolików do ponownego odkrycia, jak
fascynujące jest naśladowanie Chrystusa.
12

13

Zob. Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska do biskupów i duchowieństwa
do osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Città del Vaticano 2010 nr 74.
J. Ratzinger. Przemówienie do katechetów i nauczycieli religii obchodzących w dniach
9-10 grudnia 2000 r. swój Jubileusz w Rzymie. [online] [dostęp 14.08.2013]. Dostępny
w Internecie: ‹http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/ratzinger_ewangelizacja.html›.
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Zakończenie
Od czego powinien zacząć katecheta, aby wyruszyć ze swoją młodzież
na szlak Światowych Dni Młodzieży, który proponuje współczesny Kościół14 i wziąć aktywny udział w nowej ewangelizacji15.
Po pierwsze, rozważyć słowo Boże zawarte w haśle najbliższych ŚDM.
Poprosić Ducha Świętego, aby usunął wszelkie nasze ludzkie myślenie
o tym wydarzeniu. Przeczytać dany fragment w całym swoim kontekście,
werset po wersecie z ewentualnymi przypisami, komentarzami, może sięgnięciem po katechizm. Następnie zapamiętać najważniejsze wyrażenia,
kluczowe słowa, aby podjąć decyzje, osądzić jak mogę się włączyć sam
i z młodzieżą w przygotowania do ŚDM. W końcu uwielbiać Boga, dziękować mu, błagać i prosić o realizację tych postanowień.
Po drugie, przeczytać orędzie papieskie na najbliższe Światowe Dni
Młodzieży. Jest ono dostępne na stronach internetowych. Najlepiej przeczytać także – jeśli ktoś wcześniej nie znał – cały List Jana Pawła II do
młodych całego świata z roku 1985. Jest wiele dogodnych metod dydaktycznych, aby go poznać razem z młodzieżą.
Po trzecie, zapoznać się wspólnie z logo najbliższych ŚDM. Logo to
symbol, który jest czytelnym językiem nie tylko młodych. Przyciąga uwagę, wyróżnia z otoczenia i wiąże emocjonalnie z wydarzeniem. Logo ŚDM
zawsze nawiązuje do tematu. Czytelne i łatwo rozpoznawalne jest logo
ŚDM w Rzymie z roku jubileuszowego. One wydaje się najlepiej oddają
koncepcję tych spotkań. Kopuła św. Piotra symbolizująca Kościół katolicki obejmuje swymi ramionami (kolumnada Berniniego) świat młodych,
14

15

Warto pamiętać, że Jan Paweł II nabył wiele doświadczeń w pracy z młodymi w Polsce
i o nich mówił. Dużo jest polskiego wkładu w to laboratorium wiary młodych. W Papieskiej Radzie ds. Świeckich pracował abp J. Michalik, obecnie przewodniczącym
jest kard. S. Ryłko. Bp H. Tomasik, mimo zmian nazw komisji, którym przewodził,
czy uczestniczył, wniósł wiele w rzeczywistość ŚDM w Polsce. Wiele inspiracji można
znaleźć w cennych inicjatywach Krajowego Biura ŚDM w Polsce, które od wielu lat
prowadzi ks. G. Suchodolski.
Inspirujące może być również przypomnienie dialogu Jana Pawła II z młodzieżą podczas pielgrzymek do Polski. Zob. np.: A. Kiciński. Formacja młodzieży w nauczaniu
Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katechizować dzisiaj. Problemy
i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2004 s. 177-192; Tenże. Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II. W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II.
Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 125-135; Tenże. Młodzi nadzieją polskich rodzin
w nauczaniu Jana Pawła II. W: Młodzież. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Red.
J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 155-163.
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ale zarazem ten świat młodych obejmuje Kościół. Jest tam wiele innych
elementów do odkrycia. W odpowiednim momencie trzeba też pamiętać
o zapoznaniu się z faktem, że spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni
Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
Po czwarte, poznać historię i geograﬁę spotkań. Rzym, Buenos Aires
1987, Santiago de Compostela 1989, Częstochowa 1991, Denver 1993,
Manila 1995, Paryż 1997, Rzym 2000, Toronto 2002, Kolonia 2005, Sydney 2008, Madryt 2011, Rio de Janeiro 2013, Kraków 2016. Można to
odczytać z orędzi, albo różnych dostępnych artykułów, dlaczego właśnie
dane miejsce zostało wybrane. Na przykład XII Światowy Dzień Młodzieży w skali międzynarodowej został zorganizowany w Paryżu, według Jana
Pawła II „w sercu kontynentu europejskiego. W tej metropolii, gdzie od
wieków krzyżują się drogi narodów, sztuki i kultury, młodzież francuska
przygotowuje się z wielkim entuzjazmem do przyjęcia swoich rówieśników z wszystkich zakątków naszej planety. Rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się jeszcze
raz żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata” (Orędzie
1997 nr 1).
Po piąte, zaprosić kogoś, kto był uczestnikiem ŚDM. Nowa ewangelizacja polega na tym, że spotykamy się z konkretną osobą-świadkiem.
Będzie to też okazja, aby porozmawiać o etapie diecezjalnym, kiedy teraz możemy przyjąć do domu młodzież z całego świata przybywającą na
ŚDM w Krakowie. Oprócz gościnności, warto poruszyć również problem
pieniędzy. Najczęściej siły atakujące Kościół używają argumentu: a po co
to organizować, tyle to kosztuje itd. Rzadko mainstreamowe media dają
pełną dokumentację, ile młodzież zostawiła pieniędzy w kraju organizującym ŚDM. Nigdy też nie poruszają kwestii 10 dolarów, czy obecnie
10 euro, które się wpłaca na udział biednej młodzieży z różnych krajów.
Korzystaliśmy kiedyś z tego funduszu solidarnościowego, a teraz tą solidarność dajemy innym.
Po szóste, przedstawić strukturę ŚDM: tydzień w diecezjach, festiwal
młodych, Mszę świętą na rozpoczęcie, ceremonię powitania Ojca Świętego, katechezy z biskupami-katechetami, drogę krzyżową, czuwanie z Ojcem Świętym i Mszę świętą na zakończenie. Tak przedstawiona struktura
może jednak tylko odstraszyć młodych i nie tylko ich. Lepiej sięgnąć do
konkretnych świadectw spisanych na licznych blogach, od doświadczenia gościnności, przez różne opinie o religijności gospodarzy, trudności
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w odebraniu posiłków, po spotkania z biskupami i papieżem. Ważne będzie również wyszukanie świadectw, które będą mówiły o doświadczeniu
konkretnych osób, które przeżyły dialog z Bogiem w Jego Kościele.
Po siódme, należy – co powinno charakteryzować każdego wychowawcę katolickiego – zaproponować różne możliwości włączenia się
w ten projekt Kościoła. Od przyjęcia grupy w swojej paraﬁi, poprzez włączenie się w charakterze wolontariuszy, czy przedstawieniu jakiegoś projektu na festiwal młodych, aż do zorganizowania grupy, która wyruszy na
kolejny ŚDM w Krakowie. Oczywiście własny proﬁl grupy na facebooku
czy innym portalu młodzież zrobi lepiej od nas, ale trzeba zawsze to moderować i czuwać.
Celem nowej ewangelizacji jest przekaz wiary. To jest możliwe, bo
jesteśmy zapewnieni, że owa misja ewangelizacyjna jest dziełem Boga,
a dokładniej Ducha Świętego. Wielu świętych patronów – z inicjatorem ŚDM Janem Pawłem II – wstawia się za nami i za naszą młodzieżą.
A Światowe Dni Młodzieży niosą ze sobą ten entuzjazm i świeżość, które
pozwalają rozpalić ostygłe serca. Światowe Dni Młodzieży rozwijają się
już prawie 30 lat i stały się integralną częścią duszpasterstwa młodzieży
Kościoła katolickiego. Młodzież w niej uczestnicząca wyruszała na nie ze
swoich paraﬁi i ruchów, jako swego domu i widać jak duża jej część przeżywa nową ewangelizację, odkrywając swe powołanie w Kościele i uczy
się ewangelizować – ewangelizując. Oto przebyta droga Światowych dni
młodzieży:
1984
Rzym: Plac św. Piotra, niedziela palmowa (15 kwiecień 1984) (Jan Paweł II)
Wielkie spotkanie młodzieży z okazji Roku Odkupienia
Papież powierzył młodym Krzyż (22 kwietnia 1984)
1985
Rzym: Plac św. Piotra, niedziela palmowa (31 marca
1985)
Wielkie spotkanie młodzieży z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży
Papież wydał List do dziewcząt i chłopców całego świata (31 marca 1985),
następnie ogłosił ustanowienie Światowego Dnia Młodzieży (20 grudnia
1985)
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1986
I Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3,15)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (23 marca 1986)
1987
II Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma
ku nam” (1 J 4,16)
Wymiar międzynarodowy: Buenos Aires, Argentyna
(11-12 kwietnia 1987)
1988
III Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (27 marca 1988)
1989
IV Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Jam jest Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14,6)
Wymiar międzynarodowy: Santiago de Compostela,
Hiszpania (15-20 sierpnia 1989)
1990
V Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15,5)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (8 kwietnia 1990)
1991
VI Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”
(Rz 8,15)
Wymiar międzynarodowy: Częstochowa, Polska
(10-15 sierpnia 1991)
1992
VII Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (12 kwietnia 1992)
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1993
VIII Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie
i miały je w obﬁtości” (J 10,10)
Wymiar międzynarodowy: Denver, USA (10-15 sierpnia
1993)
1994-1995
Temat: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21)
IX Światowy Dzień Młodzieży
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (27 marca 1994)
X Światowy Dzień Młodzieży
Wymiar międzynarodowy: Manila, Filipiny (10-15 stycznia 1995)
1996
XI Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”
(J 6,68)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (31 marca 1996)
1997
XII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
Wymiar międzynarodowy: Paryż, Francja
(19-24 sierpnia 1997)
1998
XIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Duch Święty, On was wszystkiego nauczy” (J 14,26)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (5 kwietnia 1998)
1999
XIV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Ojciec was miłuje” (J 16,27)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (28 marca 1999)
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2000
XV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1,14)
Wymiar międzynarodowy: Rzym, Włochy (15-20 sierpnia 2000)
2001
XVI Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (8 kwietnia 2001)
2002
XVII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13-14)
Wymiar międzynarodowy: Toronto, Kanada (23-28 lipca
2002)
2003
XVIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Oto Matka twoja” (J 19,27)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (13 kwietnia 2003)
2004
XIX Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (4 kwietnia 2004)
2005
XX Światowe Dni Młodzieży (Benedykt XVI)
Temat: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
Wymiar międzynarodowy: Kolonia, Niemcy
(16-21 sierpnia 2005)
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2006
XXI Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (9 kwietnia 2006)
2007
XXII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
(J 13,34)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (8 kwietnia 2007)
2008
XXIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc
i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8)
Wymiar międzynarodowy: Sydney, Australia (15-20
lipca 2008)
2009
XXIV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4,10)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (5 kwietnia 2009)
2010
XXV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (28 marca 2010)
2011
XXVI Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni
w wierze” (por. Kol 2,7)
Wymiar międzynarodowy: Madryt, Hiszpania
(16-21 sierpnia 2011)
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2012
XXVII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Radujcie się zawsze w Panu!” (Flp 4,4)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (1 kwietnia 2012)
2013
XXVIII Światowe Dni Młodzieży (Franciszek)
Temat: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19)
Wymiar międzynarodowy: Rio de Janeiro, Brazylia (23-28 lipca 2013)
i planowana dalsza droga:
2014
XXIX Światowe Dni Młodzieży
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (13 kwietnia 2014)
2015
XXX Światowe Dni Młodzieży
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (29 marca 2015)
2016
XXXI Światowe Dni Młodzieży
Wymiar międzynarodowy: Kraków, Polska
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EWANGELIZACYJNE WYZWANIA
DLA KATECHEZY

Człowiek widzi zawsze na tyle tylko, na ile kocha (…).
Kto choćby w niewielkim stopniu nie zaangażuje się
w eksperyment wiary,
Kto nie zaangażuje się w sposób aﬁrmujący w eksperyment
z Kościołem,
Kto nie zaryzykuje spojrzenia na świat oczami miłości,
Temu pozostaje irytacja. Warunkiem wiary jest odwaga miłości.
Zdobywszy się na nią, człowiek nie musi uciekać przed
ciemnymi stronami Kościoła.
Joseph Ratzinger1

Wielu ludziom zapadły głęboko w pamięć słowa kardynała Josepha
Ratzingera – późniejszego papieża Benedykta XVI – wypowiedziane przy
okazji rozważań Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2005 r. Mówił on wtedy wyjątkowo mocno o przewinach, grzechach i zaniedbaniach Kościoła:
o pysze i samozadowoleniu, o tolerancji zła i wywoływanym zgorszeniu,
o zakłamaniu i niepokojącej kondycji moralnej. Ów swoisty rachunek sumienia wzmocnił przenośnią – Kościoła przypominającego łódź nabierającą wodę czy pole, na którym wyrosło więcej kąkolu niż pszenicy. Ten genialny analityk i prognosta duchowej rzeczywistości Kościoła jako źródło
kryzysu wskazał marginalizowanie tematu Boga. Zauważył, że nierzadko
Kościół zajmuje się zbytnio samym sobą i nie przemawia z dostateczną
1

J. Ratzinger. Wykłady bawarskie z lat 1963-2004. Warszawa 2009 s. 163.
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mocą i radością o Bogu, i o Chrystusie. Tymczasem świat jest spragniony,
poznania nie tylko naszych wewnętrznych problemów, ale też przesłania,
które powołało Kościół do istnienia: ognia, który Jezus rzucił na ziemię2.
Przekroczyliśmy bramy trzeciego tysiąclecia, żyjemy w jednoczącej
się Europie, w której ludzie tłumnie zapełniają stadiony i wielkie centra
handlowe, coraz częściej zaś opuszczają kościoły i swoje wspólnoty. Wielu młodych ludzi rezygnuje z naturalnej aktywności, spędzając czas z tabletem lub smartfonem w ręku. Świat, w którym żyją akceptuje aborcję
i rozwody, panoszy się w nim mentalność antykoncepcyjna, a duszę zatruwa łatwy dostęp do pornograﬁi. Postawy i czyny, które traktowano do
niedawna jako wykroczenie i grzech, aktualnie jawią się często niczym
standard kulturowy i moralny: rozwiązłość i związki nieformalne, słowna i ﬁzyczna przemoc, wulgarność i ekstremalność. Współczesne młode
pokolenie potraﬁ obsłużyć wiele wytworów nowoczesnej technologii, ale
coraz mniej już potraﬁ kochać, ma coraz lepsze środki komunikacji, ale
traci trwałe relacje z innymi ludźmi w tym równieśnikami, wysiaduje godzinami przed portalami społecznościowymi, ale jest tragicznie samotne
i zagrożone depresją.
Kiedyś przyszedł do mnie licealista z aktem apostazji. Zapytany
o przyczyny rezygnacji z katechezy i wyjścia z Kościoła odpowiedział:
„W mojej szkole był ksiądz, do którego poszedłem, żeby z nim porozmawiać o wszystkim, co mnie nurtowało. To co mi mówił wydawało mi się
płytkie. Nie znajduję odpowiedzi na dylematy mojego życia. Dla mnie
wasza instytucja jest odpychająca. Wpędzacie mnie w przygnębienie i ciasnotę. Nie chcę w niej być. Nergal cytując Nietzschego dał mi odpowiedź:
Albo Bóg jest dobry i nie może nic uczynić, aby zapobiec cierpieniu; albo
On może pomóc, i tego nie robi, bo jest zły. Decyduję, że odchodzę. Boga
nie ma”.
Straciłem go z oczu, jednak nie na zawsze. Wrócił po 2 latach i opowiadał: „Próbowałem żyć w taki sposób jakby Boga nie było. Jednak
wkrótce poczułem, że zamknęło się nade mną niebo i życie zaczęło mnie
przygniatać. Próbowałem wziąć się w garść, ale bardzo szybko zdałem
sobie sprawę, że kiedy codzienna rzeczywistość staje się nie do zniesienia,
jest tylko jedno wyjście: samobójstwo. Od samego rana, kiedy tylko wstawałem, zadawałem sobie pytanie: żyć, ale po co? Żeby chodzić do szkoły?
Żeby być szczęśliwym? Po co? Czułem, że umieram. Zrozumiałem, że jeśli w ten sposób będę żył dalej, to skończę ze sobą. W najbardziej tragicz2

Tenże. Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum w roku 2005. Częstochowa 2009 s. 33.
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nym momencie mojego istnienia, zamknąłem się w pokoju i krzyczałem
do Boga: Jeśli istniejesz, przyjdź, pomóż mi, bo przed sobą mam śmierć.
Nagle poczułem w sobie pewność, że Bóg jest, było to jakby dotknięcie,
jakby ktoś rękę położył na moim ramieniu. Pamiętam, że zacząłem płakać.
Płakałem gdyż zrozumiałem, że byłem podobny do człowieka, który był
skazany na śmierć, ale w ostatniej chwili przed egzekucją usłyszał, że jest
wolny. Wtedy zrozumiałem, że jeśli Bóg istnieje, ja również istnieję. Przeszedłem ze śmierci do życia”.
To wspomniany wyżej chaos, czy wręcz anarchia moralna sprowadza
młodych ludzi na duchowe manowce i sprawia, że błądząc w pustce uciekają się do coraz „modniejszej” apostazji. Nie wszystkie choroby duchowej kończą się niestety uzdrowieniem. W tym kontekście warto przywołać
dzień 10 grudnia 2000 r., kiedy to kardynał J. Ratzinger wygłosił przemówienie do katechetów i nauczycieli religii obchodzących swój Jubileusz
w Rzymie, deﬁniując ewangelizację jako wskazywanie takiej drogi, która
uczy sztuki godnego 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”3.
Oczywiście droga ewangelizacji jest niezmiennie ta sama: to głoszenie
światu, że Bóg jest Miłością. Ale jak tę ewangelizację rozumieć, co warunkuje jej skuteczną realizację i jak ją dziś wdrażać w życie katechizowanych? Jak ukazać fascynujący model chrześcijańskiego życia dzisiejszej
młodzieży, która pozwala sobie na wszystko i robi to, na co ma ochotę, banalizując złe konsekwencje swoich wyborów życiowych. Jak i co mówić
współczesnym młodym reprezentantom społeczeństwa czasów chaosu
i relatywizmu, społeczeństwa, które staje się coraz bardziej puste i coraz
bardziej zachłanne na nowe doznania lub już jest przesycone dostarczanymi sobie przyjemnościami? Jak Duch Święty chce poprowadzić polską
katechezę w dobie nowej ewangelizacji?
Ojcowie Synodalni zachęcają, by „proces ewangelizacji przemieniał
się w proces rozeznania; głoszenie wymaga, aby najpierw był czas słuchania, zrozumienia, interpretacji”4. Niniejsze rozważania będą próbą owego
rozeznania.
3
4

Tenże. Nowa ewangelizacja. OsRomPol 22:2001 nr 6 s. 35.
Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Watykan 2011
s. 9.
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1. „Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów
bez jednego” (2 Kor 11,24). Katecheza na celowniku – próby
rozeznania kontekstu społeczno-kulturalnego
Pojęcie „nowa ewangelizacja” jest w środowisku pastoralnym terminem dość popularnym, ale i coraz częściej bardzo wieloznacznym. Określenie to przez jednych jest rozumiane jako ewangelizacja odnowiona
i ponowiona, dla innych to kolejne hasło pastoralne, nowy program działalności zbawczej Kościoła, nowe metody duszpasterstwa, czy też nowy
ruch ewangelizacyjny i misyjny. Również w dokumentach kościelnych
termin ten nie jest używany jednoznacznie. Teologiczne deﬁnicje przekroczyły już liczbę dwadzieścia, natomiast popularnonaukowych jest ponad sto. W naszych rozważaniach przyjmujemy deﬁnicję Jana Pawła II
i Benedykta XVI, którzy adresowali „nową ewangelizację do tych, którzy
zaniechali praktyk chrześcijańskich” oraz do regionów od dawna wprowadzonych w religię chrześcijańską, w których chrześcijaństwo w dużej
mierze uległo redukcji do zaangażowania „społecznego, kulturowego
i politycznego”; nawet jeśli niejednokrotnie wydaje się ono imponujące
i świetnie zorganizowane w sprawne struktury, tak naprawdę kryje się za
nimi jednak „głęboki kryzys wiary”5.
Adresatami nowej ewangelizacji są ludzie, którzy już kiedyś byli wierzącymi, ale z różnych przyczyn ich wiara osłabła, albo zupełnie zanikła
i oddalili się od Chrystusa. Są to zatem ludzie, którzy przyjęli chrzest,
ale nie pogłębili swojej wiary, w konsekwencji ona obumarła i utraciła
sens w ich życiu. Nowa ewangelizacja skierowana jest również do tych,
którzy znają chrześcijaństwo, ale bardzo powierzchownie, lub mają o nim
błędne wyobrażenie, są uprzedzeni, a czasem nawet wrogo nastawieni6.
Ostatecznie nowa ewangelizacja skierowana jest do tych, którzy nie znają
mocy jaką daje wiara7.
Dziś polski Kościół w tym również i polska katecheza, muszą stawić
czoło wielu wyzwaniom, skonfrontować się z pytaniami i zjawiskami,
które się dzieją na polu działalności ewangelizacyjnej. Potrzebne jest ro5

6

7

G. Ryś. Jezusowa nowa ewangelizacja. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń. Gubin 2012 s. 12.
K. Pawlina. Aktualny model ewangelizacji Kościoła w Polsce. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przyczyna, E. Robak.
Sandomierz 2011 s. 94-95.
G. Ryś, jw. s. 16.
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zeznanie na ile polskie środowisko katechetyczne jest dziś zdrowe, musi
dokonać oceny uczynionych kroków, opisać napotkane trudności, aby
z odwagą i mocą pierwszych chrześcijan, “uczynić wielki krok naprzód na
drodze ewangelizacji i wkroczyć w nowy etap historii swojego misyjnego
dynamizmu” (ChL 35).
Z chwilą powrotu religii do szkoły po okresie totalitarnej dyktatury komunistycznej spodziewano się, że oto nadeszły słoneczne dni w dziejach
polskiej katechezy, rozpocznie się w warunkach wolności wielka odnowa
ducha. Tymczasem nadeszły dni pochmurne, burzowe i ciemne, dni których nikt się nie spodziewał. Polska katecheza w imieniu Kościoła przyjęła ciosy od tych, którzy żyli w jej sercu.
Po ponad dwudziestu latach obecności nauki religii w szkole proces
katechezy jakby osłabł i utracił swoją wydolność. Jakże bliskie niejednemu katechecie mogłoby być szczere wyznanie utrudzonego ewangelizacją św. Pawła z 2 Kor 11,24-27: „Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity
po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami,
raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień
i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan,
w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu,
w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych
braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu,
w licznych postach, w zimnie i nagości”.
Polskie drogi ewangelizacji i katechizacji też pełne były dotkliwych
razów i batów. Najbardziej chyba dojmującymi były antyklerykalizm
z początku lat 90, konfrontacja z agresywnym ateizmem, wstrząsające publiczne oskarżenia, które unicestwiły niektórych przedstawicieli polskiego
Kościoła, gorszące publiczne odejścia duchownych i w końcu cios, po którym ugięły się kolana katechezy - skandale pedoﬁlskie. Antyklerykalizm,
ateizm, zgorszenie i skandale seksualne mogły prowokować u młodzieży
pokusę ucieczki z Kościoła, w najlepszym wypadku lęk i wycofanie w religijną prywatność, ale jednak z chłodnym i neurotycznym dystansem.
Pierwszymi, którzy przyjęli te ciosy byli katecheci. To właśnie im rzucano w twarz ciężkie oskarżenia: „Nie macie prawa do dyktowania ludziom wzorców postępowania i kryteriów jego oceny. Jesteście międzynarodową organizacją przestępczą odpowiedzialną za wykorzystywanie
seksualne małych dzieci. Nie wolno wam zajmować miejsca przy stole,
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gdzie toczy się debata na temat publicznej moralności. Hipokryci, nie macie prawa głosu w żadnej sprawie”. „Czujni” rodzice dzieci przestrzegali
innych rodziców: „uważajcie na nich, nie wolno im ufać”!
Iluż katechetów i kapłanów musiało znosić inwektywy i wulgarne przytyki ze strony „poinformowanych” czytelników tabloidów? Iluż
z nich, zamiast usłyszeć pozdrowienie „niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus” zostało poczęstowanych bezwstydnym i drwiącym bluzgiem
„ty, pedoﬁlu”?
W ten sposób skrzywdzono dzieci Kościoła, którym zawalił się bezpieczny, wizerunek chrześcijaństwa, ale także rozerwało serce niewinnych
i gorliwych katechetów, wychowawców i kapłanów. Nietrudno było się
domyślić, że pierwszym skutkiem będzie zakwestionowanie wiarygodności Kościoła, drugim stopniowe, ale sukcesywne opuszczanie lekcji religii i kolejnym wreszcie pojawienie się w wielu środowiskach młodzieży
modnego hasła: „Chrystus – tak, Kościół – nie”.
Ale to nie wszystko. Innym problemem polskiej katechezy szkolnej
nieułatwiającym katechizację jest rozrost struktur biurokratycznych narzuconych ze strony organów oświatowych a niekiedy i kościelnych. Nieuzasadnione mnożenie przeróżnych gremiów, komisji, rad, komitetów,
nieskończona ilość posiedzeń z jałowymi dyskusjami, wnioskami formalnymi i głosowaniami. To wszystko skutkowało produkcją zadrukowanego
papieru, który błyskawicznie wypełniał się sprawozdaniami, opracowaniami, projektami lub tylko komentarzami8. Dostrzegł to niebezpieczeństwo i słusznie przestrzegał kard. Ratzinger, że „są poważne powody, aby
obawiać się, że Kościół założy na siebie zbyt wiele instytucji praw człowieka, tak że staną się one jak pancerz Saula, który przeszkadzał iść młodemu Dawidowi. (…) Zawsze trzeba kontrolować, czy instytucje, które
kiedyś były pożyteczne, są nimi nadal”9.
„Papierowa katechizacja” sprawiła, że katecheta po ośmiu godzinach
lekcji, uczestnictwie w radach, po wypełnieniu wszystkich możliwych arkuszy wracał do domu wyczerpany i znużony, nie mając już sił na rzetelne
przygotowanie się do następnej katechezy. W konsekwencji w następnym
dniu szedł na katechezę bez przygotowania z myślą „jakoś tam będzie”,
narażając przekaz treści wiary na osłabienie, spłycenie lub wybiórcze potraktowanie. Takie i podobne temu zjawiska zawsze stwarzają niebezpie8

9

Por. J. Ratzinger. Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej.
Poznań 2009 s. 503.
A. Tornielli. Ratzinger strażnik wiary. Kraków 2005 s. 124.
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czeństwo obniżenia motywacji i świadomości misji, którą Kościół powierzył katechecie.
Utrwalona rezygnacja, postępująca frustracja prowokuje osąd i lekceważenie. Zagubieni i niepewni katechizowani przeczuwają, że katecheza
porzuciła to co istotne więc jest nieużyteczna, zatem powinna być zastąpiona przez inną wizję świata. Nazbyt często można dziś usłyszeć z ust
młodzieży uwagi typu: „po co komu Kościół?, do czego potrzebna mi jest
katecheza? Komu potrzebny jest taki pasterz, który nie jest pasterzem?”.
Innym czynnikiem naruszającym tkankę katechezy było nieustanne dyskutowanie o sensie obecności katechezy w szkole, o bezsensownym zmaganiu się z dziećmi i młodzieżą podczas lekcji religii, o pseudonaukowych
dyskusjach, że procesowi ewangelizacji został odebrany ów aspekt „jeśli
chcesz”. Zwodnicze prognozy typu; „prędzej czy później katecheza wróci do
salek katechetycznych i w ten sposób rozpocznie się renesans Kościoła” były
słodką trucizną paraliżującą ducha gorliwości i poświęcenia katechetów oraz
naruszeniem korzeni wiary i tożsamości. Tego lub podobnego rodzaju wypowiedzi powodują zaskoczenie a jeszcze bardziej napawają bólem, ponieważ
z wnętrza Kościoła pochodzą te niepokoje i zamęt, i to po części ze strony
tych, którzy z racji przyjętych na siebie zobowiązań i otrzymanych darów
winni być wierni powierzonej im misji. Wyjątkowo jasno wyraził się abp
Józef Michalik o zwolennikach wyjścia katechezy ze szkoły: „Z niepokojem
odbieram tego typu opinie, a może inaczej - uważam je za nieodpowiedzialne. Zbyt dobrze bowiem pamiętam stan katechezy w salkach przykościelnych. Opinie takie zdradzają problem, który tkwi nie tyle w młodzieży katechizowanej, ile w tzw. zewnętrznych reformatorach katechezy lub w samych
ewangelizatorach. (…) Obecność katechezy w szkole jest jak szeroka oferta,
która staje się wielką szansą orędzia ewangelicznego, ponieważ mamy możliwość dotarcia do bardzo dużej liczby słuchaczy. Nie łudźmy się, katecheza
przyparaﬁalna nie obejmowałaby tak wielu młodych”10.
Do kogo więc skierował Jezus te wyjątkowe słowa?: „Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki” (Mt 10,16); Kogo miał na myśli gdy prorokował: „wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać.
Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu,
na świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia
wszystkim narodom” (Mk 13,9-10);
Czy można przypuszczać, że Jezus miał na myśli m.in. katechetów
XXI wieku, gdy przestrzegał: „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was
10

J. Michalik. Kapłan znakiem sprzeciwu. „Niedziela” (11.08.2013) nr 32 s. 10.
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zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego
imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków
i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie
miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca będzie zbawiony. A ta Ewangelia
o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim
narodom” (Mt 24,9-14).
Dlaczego Jezus wypowiada się z taką determinacją i siłą? Dlaczego
słowa Chrystusa „idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19)
nazwano mandatem misyjnym czyli rozkazem? Ponieważ niewykonanie
tych poleceń grozi śmiercią wieczną dla wielu istnień ludzkich. Jeżeli
uczeń Chrystusa nie przekaże Dobrej Nowiny tym, do których ich Zbawiciel posłał to istnieje niebezpieczeństwo, że zginie jakiś „świat”, który
oddano mu pod opiekę.
Oczekiwaniem Jezusa jest, aby katecheta w szkole stał się ewangelicznym znakiem sprzeciwu, dziś np.. wobec władz oświatowych, które
chcą wprowadzić do szkół ideologię „gender” albo, by z siłą apostolskiej
niezłomności protestował przeciwko objęciu czterolatków zajęciami z wychowania seksualnego w nurcie „zbiologizowanej antropologii”.

2. „Idźcie, oto posyłam was jako owce między wilki”. Pięć ran polskiej katechezy
Należy przyznać, że miniony okres ostatnich dwudziestu lat katechezy przypadł na moment szczególnie trudny w historii polskiego Kościoła.
Pomiędzy upadkiem komunizmu a dniem dzisiejszym, katecheza przeszła
bolesne doświadczenie kenozy i upokorzenia. Można by powiedzieć, że te
z konieczności zasygnalizowane tylko wydarzenia i trudne sytuacje pozostawiły – pięć bolesnych ran. Pierwsza – to z jednej strony wciąż „jątrząca
się” infekcja sekularyzacji, z drugiej grzechy ludzi Kościoła; następna to
piekący ból braku jedności i postępujący indywidualizm wśród duszpasterzy i katechetów; trzecia – nieokiełznana dążność uczniów Chrystusa do
wygody przy jednoczesnym osłabianiu lub nawet zaniechaniu ewangelizacji; czwarta – to postępujące rozdarcie pomiędzy katechezą szkolną a paraﬁalną, piąta wreszcie – to wciąż otwarty problem katechezy dorosłych.
Klasyczny paradygmat teorii sekularyzacji zmierzał do udowodnienia,
że za spadkiem zainteresowania wiarą i duchowością stoi współczesny,
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coraz bardziej laicyzujący się świat. Wierni odwracali się od nauki Ewangelii, natomiast model duszpasterski Kościoła chciał dopasować się do
nowoczesnego człowieka i jego mentalności oraz oczekiwań i występował
z propozycją odpowiadającą jego gustom i poziomowi przy jednoczesnym
zauważalnym osłabieniu a nawet rezygnacji z rodzimych ruchów ewangelizacyjnych i kerygmatycznych, jak na przykład Ruch Światło-Życie.
Okazało się po latach, że to był błąd, ponieważ zaproponowano chrześcijaństwo po obniżonej cenie11, przy użyciu języka schlebiającego i bezkrytycznego, po to, aby nie zrazić słuchacza, a jedynie wpisać się w gust
opinii publicznej.
W kontekście poszukiwań nowych strategii katechetyczno-duszpasterskich rozeszły się drogi pewnej części duszpasterzy i katechetów, którzy ulegli pokusie indywidualizmu. Zbyt wielu stało się dla siebie kapitanem, sterem i okrętem. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko było „po
Bożemu”, ale jednak było realizowane „po swojemu”. Jedność wypływająca
z miłości ɠ oto jedno z najbardziej fundamentalnych poleceń, jakie Jezus pozostawił swoim apostołom. Przyczyną braku jedności przeważnie zawsze były
osobiste ambicje wyrażające się przywiązaniem do własnych przedsięwzięć.
Benedykt XVI, będąc jeszcze prefektem Kongregacji Nauki Wiary,
na konferencji wygłoszonej na kongresie katechetów i nauczycieli religii zaznaczył, że chrześcijanie są sługami spraw Bożych w świecie. „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. (…) Znakiem
wyróżniającym Antychrysta jest to, że przemawia we własnym imieniu.
Znakiem Syna jest Jego jedność z Ojcem. (…) Wymiar trynitarny, dostrzegalny w Synu, który nie przemawia we własnym imieniu, wskazuje
właściwą formę życia prawdziwego ewangelizatora. (…) Głoszenie Chrystusa, głoszenie Królestwa Bożego wymaga słuchania Jego głosu w głosie
Kościoła. „Nie przemawiać we własnym imieniu” znaczy: przemawiać na
mocy misji Kościoła”12.
Indywidualizm, który przeniknął do wnętrza Kościoła prowadzi do
„prywatyzacji” postępowania w wierze oraz do uprzedmiotowienia wia11

12

Por. D. Rey. Deﬁnicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze. W: Nowa
ewangelizacja s. 40-41.
J. Ratzinger, jw. s. 36.
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ry. Ewangelizator-indywidualista nazbyt często przemawiał we własnym
imieniu i napawał się z bycia osobistością szczególnie obdarowaną, z prawem wyłączności do przewodzenia duszom, potraﬁąca wyrwać „zagubione owieczki” ze szponów zła tego świata. I tak oto wierni musieli się gorszyć naiwnością i szkodliwymi aspiracjami popartymi świętymi tekstami
– neurotyków i narcyzów, mistrzów uwodzenia i „nawróconych” Macho,
adoratorów własnych słów oraz wielbicieli tłumów, wilków w owczej skórze, a zarazem biedne oﬁary braku autokrytycyzmu, myślące, że czynią
dzieło „po Bożemu” działając jednak „po swojemu”.
Wygoda i komfortowy styl życia był zawsze pokusą zagrażającą wolności chrześcijańskiej. W czasach pierwotnych Kościół był ubogi, ale za
to wolny. Wolność zresztą była pojmowana jako umiejętność znoszenia
niedostatków. Z dużym poczuciem humoru rozprawił się z „ontologiczną
ideologią wygody” św. Hilary z Poitiers: „Nie mamy już cesarza, który
nas prześladuje, lecz musimy walczyć przeciwko jeszcze bardziej przebiegłemu nieprzyjacielowi, który nas zwodzi; nie biczuje naszych pleców,
ale głaszcze nasz brzuch; nie konﬁskuje nam dóbr, lecz popycha nas ku
bogactwu, by zadać nam śmierć; nie wiedzie nas ku wolności przez więzienie, ale ku niewoli, goszcząc nas i schlebiając w pałacach; nie obija
naszego ciała, ale zawłaszcza serce; nie odcina nam głowy mieczem, ale
zabija duszę pieniądzem”13.
Papież Franciszek podczas czuwania modlitewnego na placu św. Piotra
z ruchami katolickimi i stowarzyszeniami laikatu w czasie spontanicznego wystąpienia powiedział, że pragnie Kościoła ubogiego i dla ubogich.
A podczas mszy inaugurującej pontyﬁkat oświadczył, że jako papież pragnie „przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych,
najsłabszych, najmniejszych, (…) głodnych, spragnionych, przybyszów,
nagich, chorych, w więzieniu”14. Czy zatem te słowa nie są praktycznym
komentarzem do słów Jezusa „uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego
mienia” (Łk 12,13-15). Mogło w Ewangelii chodzić o pieniądze, ale też
i może chodzić o szeroko pojęte „dobra” jak prestiż, dystynkcje, znaczenie, racje, przywileje.
Jezus przewidział złożoności ludzkiej natury, dlatego wyposażył Kościół w wewnętrzny system bezpieczeństwa: „Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wyko13
14

R. Skrzypczak. Pomiędzy Chrystusem a Antychrystem. Kraków 2010 s. 218.
Papież Franciszek. Bądźmy „opiekunami” stworzenia. OsRomPol 34:2013 nr 5 s. 19.
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naliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10). Skromność i pokora to
cechy ludzi, w których Bóg ma wielkie upodobanie. (por. Łk 1,46-55).
O trudnościach z synchronizacją katechezy szkolnej z działalnością
macierzystej paraﬁi napisano już bardzo wiele. Nie ulega wątpliwości, że
problem w dalszym ciągu nie został rozwiązany. Najbardziej widocznym
następstwem omawianego zagadnienia jest dramatyczne osłabienie więzi
ludzi młodych z własną paraﬁą. Do poszukiwań odpowiednich rozwiązań
skłania również niepokojący fakt, iż Kościół potraﬁł przekonać do udziału
w katechezie szkolnej blisko 90% polskich uczniów, natomiast do udziału
w niedzielnej i świątecznej mszy świętej jedynie 30%. To musi niepokoić, oznacza bowiem, że katecheza szkolna nie prowadzi do zaangażowanego życia chrześcijańskiego i ze 2/3 przygotowanej do wtajemniczenia
chrześcijańskiego młodzieży nie odkryło jeszcze wartości Eucharystii, ku
której katecheza miała ją prowadzić15. W dalszym ciągu pozostaje więc
otwartym pytanie o sposoby wypracowania nowego modelu współpracy
katechezy z paraﬁą w działaniach katechetycznych.
Nie ulega wątpliwości, że katecheza musi być współczesna, gdyż kiedy
taka nie jest, zazwyczaj daje ludziom odpowiedzi na wczorajsze pytania.
Czy szansą na usunięcie wspomnianego rozłamu między katechezą szkolną a paraﬁalną może być odesłanie dzisiejszych katechetów do doświadczeń Kościoła pierwszych wieków, nakłonienie do powrotu do pierwszej
ewangelizacji opartej na głoszeniu kerygmatu o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym? Skutki owego „rozsunięcia” są coraz bardziej
odczuwalne, nie ustąpią bez nowej ewangelizacji.
Ostatnią trudnością, z którą zmaga się polski Kościół dotyczy katechezy dorosłych. Na XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu
Biskupów zabrał głos abp Stanisław Gądecki. Zwrócił uwagę, że żadna
epoka nie doświadczyła takiej wolności indywidualnej i zbiorowej jak ta,
w której żyje współczesna młodzież. Zauważył, że na młodym pokoleniu
skupiły się najbardziej agresywne tendencje „wyzwolicielskie” obecnych
czasów. Tymczasem pokolenie rodziców porzuciło swoje zadania w dziedzinie wychowawczej. W przekonaniu abp. Gądeckiego bardzo istotnym
elementem nowej ewangelizacji winno być „uświadomienie dorosłym –
w szczególności tym, którzy oddalili się od Kościoła – o odpowiedzialności za młode pokolenie. W tym winna dopomóc katecheza dorosłych. Skoro młode pokolenie zwykle konfrontuje swoją wiarę z wiarą dorosłych,
15

E. Gołąbek. Katecheza paraﬁalna: kryzysy i nadzieja. W: Współczesna katecheza: kryzysy i nadzieja. Red. R. Chałupniak. Opole 2010 s. 46.
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ochrzczeni rodzice mogą na nowo - ze względu na miłość do swoich dzieci – stać się ich pierwszymi i niezbędnymi katechetami”. Abp Gądecki
szczególnie mocno podkreślił, iż wspólnota wiary o tyle może uważać
się za wiarygodną i chrześcijańską, o ile będzie w niej obecna katecheza
obejmująca wszystkich, z jednoczesnym uznaniem katechezy dorosłych
za centralną16.
W „Propositiones”, które sformułowali i przekazali Ojcowie Synodalni Ojcu Świętemu, (dokument ma wprawdzie charakter poufny, to jednak
został udostępniony prasie) znajduje się postulat dotyczący katechezy dorosłych. W ich opinii nowa ewangelizacja bez katechezy dorosłych jest
fragmentaryczna i słaba, aby jednak była podróżą i przygodą wiary, powinna docenić formację biblijną i dorobek katechumenatu17.
Przedstawiłem 5 zagrożeń polskiej katechezy, w przekonaniu, że
świętość nie polega na bezbłędności, lecz na absolutnym zaufaniu i zawierzeniu Bogu. Polska katecheza została mocno doświadczona, „może
nie ma wdzięku ani też blasku, aby na nią patrzeć, ani wyglądu, by się
nam podobała. Wzgardzona i odepchnięta przez ludzi” ( por. Iz 53,2-4).
Jednak pragnąca być wierną bezgranicznej miłości Boga. Przyjęła krzyż
świadoma swoich wad i defektów, ale z wiarą, że Bóg prowadzi swoich
wybranych drogą paschalną. Chrystus po wyjściu z grobu w poranek wielkanocny zachował na swym ciele ślady krzyżowych ran jako dowód zwycięskiej mocy cierpienia. Poprzez swego Ducha tchnął ją następnie w serca uczniów, których posłał na świat.
Katecheza stoi dziś na styku dwóch światów. Łączy w sobie heroiczną
świętość misji z bolesną oﬁarą będącą zadośćuczynieniem za cudze winy.
Przyjęła cierpienie, by inni mogli się opamiętać i nawrócić. „O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny” (Iz 52,7) choć
pokryte bliznami z powodu szykan i prześladowań, ale „jest to znamię
przynależności do Chrystusa” (por. Ga 6,17).

16

17

S. Gądecki. Katechizować dorosłych, aby lepiej pomagać młodym. OsRomPol 33:2012
nr 12 s. 15.
Por. Propositiones nr 11, 28, 29 W: Synodus Episcoporum Bulletin. XIII Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops 7-28 october 2012. Final list of propositiones.
cyt. za www.osservatoreromano.va.
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3. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16).
Nowy papież, nowa ewangelizacja, nowy katecheta
Przymiotnik „nowy” nie oznacza oczywiście zakwestionowania przeszłości ani odrzucenia tej misji, która była dotychczas prowadzona. Nowa
ewangelizacja to nie jest ponowna chrystianizacja, ani zmieniona Ewangelia. Chodzi o to, by na nowo przyjrzeć się współczesnym praktykom
duszpasterskim i katechetycznym, wracając do źródeł Ewangelii i misji
Kościoła. Nowa ewangelizacja to przede wszystkim nowy zapał jej głoszenia, nowe sposoby jej szerzenia i nowe spojrzenie na zmieniającą się
sytuację życiową ludzi18.
Naturalnie nie można realizować nowej ewangelizacji bez nowych
ewangelizatorów. Chrześcijański styl życia powinien objąć apostolskie nastawienie zarówno duchownych jak i świeckich katechetów. Bycie ewangelizatorem to powołanie do tego, aby wszyscy mogli usłyszeć Ewangelię
Jezusa, uwierzyć w Niego i wzywać Jego imienia. Posłanie jest nierozerwalnie związane z powołaniem chrzcielnym, powołanie to oznacza dla
każdego chrześcijanina konieczność wzięcia na siebie osobistej odpowiedzialności, bez możliwości oddania jej komu innemu.
Nowy ewangelizator nie tylko ogranicza się do przepowiadania i dawania
świadectwa podczas liturgii, katechez, konferencji czy rekolekcji. Każda sytuacja może być dla niego okazją do składania świadectwa. Niezwykle ważne
jest przekazywanie Ewangelii w zwyczajnych okolicznościach, bezpośrednio od osoby do osoby. Jest to metoda, której często używał Chrystus, o czym
świadczą rozmowy z Nikodemem (J 3,1-21), Zacheuszem (Łk 19,1-9),
Samarytanką (J 4,1-42) itp. Taki sposób może dosięgnąć bezpośrednio sumienia człowieka i poruszyć go świadectwem swoich przeżyć i doświadczeń
wiary, które służą wzajemnemu zbudowaniu. U podstaw takiego działania
leży przeświadczenie o wierze, jako najwyższej wartości życiowej, zaś doprowadzenie do niej stanowi wielki dar, jaki można oﬁarować bliźniemu19.
W tym momencie staje się zrozumiałe znaczenie słowa „odwaga”,
wyrażające sposób działania Boga, który powołuje katechetę, aby Jego
Ewangelia mogła się aktualizować także i dzisiaj, aby katechizowani mo18

19

Konferencja Episkopatu Polski. List pasterski o nowej ewangelizacji 1992. W: „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 45:1992 nr 1 s. 27-31.
M. Fiałkowski. Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie
ewangelizacji. W: Świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin 2012
s. 137-138.
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gli wejść z Nim w żywą, głęboką i bliską relację. Szczególną rolę mają
katecheci duchowni, ponieważ zostali obdarzeni mocą zdolną przemieniać
świat. Kapłan katecheta powinien być towarzyszem na drogach życia, dającym uczniom pewność obecności Boga. Nie może być nieprzygotowany,
musi umieć pomóc współczesnemu człowiekowi w odnalezieniu rzeczywistości, której on poszukuje. Winien nauczyć się właściwie odczytywać
i interpretować bardzo głęboko niekiedy ukryte wołanie młodych o Boga.
Musi posiąść wiedzę dotyczącą prądów kulturowych, determinujących aktualne sposoby życia i myślenia. Winien wzorować się na Ojcach Kościoła,
którzy swoje działania uwiecznili w tekstach apologetycznych. Katecheta
duchowny powinien być świadom wyjątkowej świeckich katechetów. Soborowa konstytucja Lumen Gentium zawiera całkowicie oryginalny i determinujący klucz, pozwalający zrozumieć wkład ludzi świeckich w nową
ewangelizację. „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 nr 33). I właśnie uwaga precyzująca „jedynie przy ich pomocy”,
podkreśla, że istnieją takie środowiska, do których mogą dotrzeć jedynie
świeccy mężczyźni i kobiety, którzy poprzez swoją obecność i kontakt ze
społecznością lokalną są w stanie dawać świadectwo wiary. Tego rodzaju
współpracy nie wolno zaniedbywać, przeciwnie należy udzielić wszelkiego wsparcia duszpasterskiego20. Ale tym co jest najważniejsze w posłudze
ewangelizatora, jest to, że jest kimś, kto ma rzeczywistość Chrystusa w sobie, ma w sobie ewangelizacyjny niepokój, który popycha do radosnego
głoszenia Dobrej Nowiny, budzi pragnienie świętości.
U początku tego dzieła jest wylanie Ducha Świętego. Ewangelista
Łukasz przekonuje, że wskutek napełnienia Duchem apostołowie „zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4).
Użyte w tekście greckie słowo apophthegestai oznacza „mówić z entuzjazmem”. To znaczy, że apostołowie głosili Ewangelię z wielkim zapałem i że było to mówienie zgodne z wolą Chrystusowego Ducha. 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 wyjaśniać21.
20
21

R. Fisichella. Kapłan nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja s. 110-111.
A. Czaja. Być Kościołem ewangelizującym, czyli świadczyć o miłości. W: Komisja
Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Bądźmy świadkami Miłości. Kościół
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Gorliwość ewangelizacyjna jest łaską i darem Ducha Świętego, to
ogień, którego nie można zgasić, ponieważ potrzebuje go człowiek skostniały z zimna. Duch Święty w ognistych językach poucza i rozpala katechetyczne serce do głoszenia z zapałem, że Chrystus ukazuje Boga w Jego
wielkości. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus jest „kimś, w kim prześwituje Bóg”, że dzięki Chrystusowi wiemy, że Bóg jest kimś, kto wydał siebie
za nas, aż po Krzyż, kimś bezbrzeżnie dla nas dobrym, kogo człowiek nie
musi się bać. Kimś, kto nie ma nic wspólnego ze złem22.
Tylko poruszony do żywego dowodami miłości Bożej katecheta jest zdolny wyartykułować wiarygodnie, że Bóg przychodzi jako, ktoś, kto porusza nasze serca. Chociaż wchodzi w naszą rzeczywistość nierozpoznany, nie narzuca się, ale utożsamia się z tym co biedne, bezsilne, co nikłe, poniewierane. To
właśnie ubogie wdowy, marne, małe pieniążki, odrzucone ułomki, gorczyczne
ziarna, kłosy pszeniczne zagłuszone kąkolem, słowa obumierające jak ziarno
w ziemi, skazane na jej skalistość i narażone na ptasie dzioby lub podeptanie,
są w centrum Jego uwagi. Jezus uczy na kartach Ewangelii, że to co małe
i liche, będzie wzrastać, a to, co uchodzi za wielkie, przepadnie bez śladu23.
Tylko katecheta rozpalony żarem „gorliwości o dom Pana” (por. Ps
69,10) będzie potraﬁł przejmująco wydobyć prawdę, że ten którego głosi
jest najpiękniejszym spośród synów ludzkich, którego wdzięk się rozlał na
jego wargach (por. Ps 45,3), przed tymi, którzy Go odpychają i twierdzą
„że nie ma On wdzięku ani blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu,
by się nam podobał” (Iz 53,2).
Wstrząsające a zarazem zachwycające słowa przepowiadającego z wiarą katechety są unoszone przez języki ognia Ducha Świętego. Dokonują
ozdrowieńczego wstrząsu, oczyszczają wewnętrznie i porywają człowieka
w górę. Właśnie to było doświadczeniem św. Augustyna w Mediolanie.
Pod wpływem śpiewającego Kościoła i przepowiadającego z mocą św.
Ambrożego, płacząc z zachwytu, wstrząśnięty wewnętrznie, w bólu nawrócenia, doświadczający ukojenia, napisał później w „Wyznaniach”, że
„Twoja prawda ściekała kroplami do serca”24.

22

23

24

niosący Ewangelię Nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20062010, Rok 2009/2010. Poznań 2009 s. 192-193.
J. Ratzinger. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach (rozm. P. Seewald).
Kraków 2001 s. 20, 116.
Por. Tenże. Słudzy waszej radości. Chrześcijaństwo, apostolstwo, kapłaństwo. Wrocław 1990 s. 13-22.
Święty Augustyn. Wyznania. Warszawa 1987 s. 200.
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Co decyduje o „nowości” tej ewangelizacji? To, że objawia ona królestwo Boże nie jako „temat katechetyczny”, lecz jako pełne mocy wydarzenie. „Dlatego też wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej
cnotę (…). Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obﬁtości, nie uczynią
was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Jezusa Chrystusa” (2 P 1,5-8).

4. „Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” 1 Kor 1,21. Kerygmatyczna siła katechezy
We wspomnianym już wykładzie wygłoszonym do katechetów, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. J. Ratzinger zwrócił uwagę
na postępujący proces dechrystianizacji i zaniku istotnych wartości ogólnoludzkich. Bolał, że mimo ciągłej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół wielka część współczesnej ludzkości nie znajduje w niej Ewangelii,
to znaczy przekonującej odpowiedzi na pytanie: jak żyć? Skonstatował,
że powinniśmy poszukiwać „ 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”25.
Co oznaczają powyższe słowa dla katechezy, która – jak wspomniałem wyżej – gromadzi w salach szkolnych ponad 90% dzieci i młodzieży,
a jednocześnie ma nikły kontakt z paraﬁą, i tylko 30% katechizowanych
uczestniczy w niedzielnej Mszy św. I jak łatwo przewidzieć jeszcze mniej
codziennie się modli i czyta Pismo Święte. I te dane niestety sukcesywnie maleją. Ponadto sakrament bierzmowania, który przyjmują nastoletni
uczniowie jest często nie tyle sakramentem inicjacji chrześcijańskiej ile
– jak z gorzkim wyrzutem mówi część katechetów – sakramentem ﬁnalizującym obecność we wspólnocie Kościoła.
Katechizujemy młodzież przez cały rok, systematycznie i regularnie
po dwie godziny w tygodniu, katecheci podnoszą swoje kompetencje
intelektualne i dydaktyczne, uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, dysponują starannie przygotowanymi podręcznikami metodycznymi. Ponadto, organizują
25

J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja s. 35-36.
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z wielkim wysiłkiem często w osamotnieniu, a niejednokrotnie nawet bez
pomocy duszpasterzy paraﬁalnych rekolekcje szkolne, wyjeżdżają na pielgrzymki do sanktuariów, sprawują szkolne Msze św. Katechetów w Polsce
jest około 34 tysięcy26, i nie szczędzą oni w swojej pracy misyjnej trudu
i sił. Czy wolno nieśmiało zapytać dlaczego ta działalność nie przekłada
się na owoce nawrócenia i świętości? Jedno jest pewne, że nie jest to wina
wyłącznie katechetów. Z głębokim przekonaniem twierdzę, że większość
z nich to ludzie, którzy całym sercem poświęcili się głoszeniu Dobrej Nowiny, są oni najlepszą cząstką w koronie działalności apostolskiej Kościoła w Polsce.
Jednak to trudne pytanie można zbyć banalnym stwierdzeniem „ale
u nas nie jest tak źle – na Zachodzie jest jeszcze gorzej”. Oczywistą rzeczą
jest również, że nie chodzi tu o bicie rekordów czy dążenie do natychmiastowego, wielkiego sukcesu, wyścig do wielkich liczb. Uważna lektura tekstów Benedykta XVI w zakresie ewangelizacji zachowuje przed roszczeniową i pretensjonalną postawą. Papież wielokrotnie stawiał ten problem
i przestrzegał przed „pokusą niecierpliwości”27, „zrewolucjonizowaniem
świata”28, że „wielkie sprawy zawsze zaczynają się od małego ziarenka”,
„wielkie sprawy mają skromne początki” czy „nowa ewangelizacja musi
wpisywać się w tę tajemnicę ziarnka gorczycy i nie powinna zabiegać, aby
natychmiast wyrosło z niego wielkie drzewo”29. Chodzi tylko o tę jedną
sprawę, która już św. Pawłowi tak głęboko leżała na sercu: „by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).
Czy współczesny model katechezy wychodzi naprzeciw potrzebom
nowej ewangelizacji? Wyobraźmy sobie szkolną klasę, a w niej 15 ławek,
w których zasiada 30 dzieci. Jak już wyżej stwierdziliśmy, najwyżej 30%
dzieci ma kontakt ze wspólnotą Kościoła i są obecni w niedzielę na Mszy
św. Procent tych dzieci zajmuje zaledwie 4 ławki. Poza tym kręgiem są
uczniowie z 11 ławek. Co to oznacza dla współczesnej polskiej katechezy?
Dobrze wiadomo każdemu katechecie, że wśród uczniów, którzy przychodzą na lekcje religii są też często dzieci rodziców oddalonych od Kościoła, ludzi zsekularyzowanych, których może nawet irytuje, gdy widzą
26

27
28

29

Por. W. Przygoda. Uwarunkowania historyczno-prawne i eklezjalne ewangelizacji
w Polsce po 1989 roku. W: Ewangelizacja s. 76.
J. Ratzinger, jw. s. 36.
Benedykt XVI. Nowa ewangelizacja, by przekazać wiarę chrześcijańską. OsRomPol
31:2010 nr 12 s. 43.
J. Ratzinger, jw.
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kapłana ubranego w strój duchowny, może nawet nie kryją niechęci wobec
Kościoła, bo już stracili wiarę i uważają się za ateistów. Oznacza to, że
ich wiara albo pozostała na bardzo niskim poziomie, albo nawet obumarła
i utraciła sens w ich życiu (por. DOK 25-26). Łatwo przewidzieć, że jeśli
coś się nie zmieni, to katechizowane dzieci i młodzież mogą w przyszłości
podzielić duchowy los swoich rodziców.
Trzeba więc postawić kolejne pytanie: w jaki sposób współczesna katecheza ma docierać do tej grupy młodzieży i ich rodziców, którzy tracą
wiarę? Co ma zrobić katecheta, aby jego katechizowani mieli możliwość
stania się nowymi ludźmi, zdolnymi żyć w Chrystusie i dla Chrystusa – i to
nie indywidualnie, lecz we wspólnocie chrześcijańskiej, która głosi światu prawdę o miłości Boga. Ksiądz biskup Grzegorz Ryś daje odpowiedź:
„Nikt już nie ma wątpliwości, że dzisiaj trzeba głosić kerygmat. Czyli to,
co jest samym sercem przepowiadania Kościoła. I że cała ewangelizacja
zaczyna się od wykrzyczenia kerygmatu”30.
Kardynał Ratzinger z odwagą i żarem proroka nauczał, że „nie” rzucone w twarz Kościołowi, Bogu i Chrystusowi nie może ocalić. „Nie znaczy
to, że nie istnieją ateiści odznaczający się wysokim etosem. Niemniej jednak odważę się twierdzić, że ten etos opiera się na niewygasłym jeszcze
całkowicie blasku owego światła, które przyszło kiedyś do nas z Synaju
– światła Bożego. Bardzo oddalone, wygasłe gwiazdy mogą u nas ciągle jeszcze świecić. Nawet tam, gdzie Bóg pozornie umarł, Jego światło
może ciągle jeszcze oddziaływać. Ale Nietzsche słusznie wskazał na to,
że chwila, kiedy wieść o śmierci Boga dotrze wszędzie, i w której Jego
światło zgaśnie deﬁnitywnie, może być tylko przerażająca”31. Grzech pierworodny przyniósł dla świata katastrofalne skutki, ponieważ obraził Boga
i zmusił człowieka, aby oﬁarował wszystko sobie samemu, zatem znalazł
się w takiej sytuacji, iż tylko przez samego Boga mógł być odkupiony.
Największym dylematem dzisiejszego katechety jest w jaki sposób
ogłaszać obecność Chrystusa, nie wymagając jeszcze od ucznia świadectwa jego wiary? Potrzebna jest proklamacja miłości. Na jakie słowo człowiek czeka nieraz całe życie? Pragnie, aby, mu ktoś wreszcie powiedział
bezwarunkowo i nieodwołalnie, że go kocha. Jezus powiedział w Ewangelii „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
30
31

G. Ryś, K. Strączek. Kościelna wiosna. Kraków 2013 s. 229.
J. Ratzinger. Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kraków 2005 s. 262.
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miłowali” (J 13,34-35). Pierwsi chrześcijanie tak mocno wzięli sobie te
słowa do serca, że swoją postawą piękna i miłości życia poruszyli delikatną i wrażliwą strunę serca ludzi z kultury greckiej i rzymskiej do tego
stopnia, że ci wskazując na nich mówili „patrzcie jak oni się kochają”.
Miłość jako szczególna postawa życiowa może również dziś uderzać
i poruszać człowieka w każdym wieku, zsekularyzowanego oddalonego
od Kościoła. I dziś jest zdolna wyrazić podziw i pragnienie: „zobaczcie to
są uczniowie Jezusa, ja też chcę być jak oni”.
W momencie „kopernikańskiego odkrycia”, że nie wszystko się
koncentruje wokół mnie, młody człowiek styka się z chrześcijaństwem
w blasku spojrzenia miłości Boga na człowieka i może przyjąć postawę
względem Boga na sposób Zacheusza – spojrzeć w oczy Jezusa. Każdy
człowiek, a szczególnie młody, nosi w swoim sercu głębokie pragnienie
miłości. Potrzebuje współczucia, oczekuje zrozumienia, gdyż samotność
potęguje w nim wrażenie, że nie jest kochany. Jednocześnie w tym najbardziej ludzkim pragnieniu odsłania się pewna typowa dla obecnej kondycji
człowieka rozterka. Młoda osoba dotkliwie doświadcza napięcia między
potrzebą bycia kochanym a lękiem przed utratą niezależności, między gotowością do ufnego powierzenia się drugiemu człowiekowi a chęcią zachowania pełnej suwerenności. Istotą pierworodnej pokusy było zasianie
podejrzliwości wobec Boga, który miałby – według sugestii szatana – zagrażać suwerenności człowieka, a w konsekwencji jego szczęściu. Historia
Adama jest zarazem początkiem mrocznej historii grzechu, który zawsze
ostatecznie rodzi się z podejrzliwości, z postrzegania Boga jako wymagającego nadzorcy przeszkadzającego w ułożeniu życia „po swojemu”.
Jak biblijny praojciec tak i człowiek współczesny ucieka przed wzrokiem
Boga i szuka przed Nim kryjówki w krzakach (por. Rdz 3,8)32.
Na styku tego napięcia między miłością a niezależnością młody człowiek zadaje pytanie: skąd mam wiedzieć, że Bóg wbrew wszelkim pozorom i zarzutom nie bawi się światem, ale że jest miłością? Odpowiedź
tkwi w tym orędziu, które pierwsi chrześcijanie nazywali kerygmatem.
Bóg żeby przekonać człowieka o swojej miłości sam się ukazał i osobiście
obalił zarzuty. „Umarł za wszystkich, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor
5,15) i ustanowił w ten sposób nową, własną miarę miłości. Jeśli młodzi
ludzie nie usłyszą kerygmatu, będą skazani na życie dla samych siebie, na
przeżywanie wszystkiego dla siebie samych.
32

Por. Tenże. Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro. Kielce 2005 s. 103-104.
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Innymi słowy, aby w oddalonych od Boga katechizowanych wzbudziła
się wiara, jest konieczne, by zobaczyli znaki wiary i miłości. Bez znaków
wiary współczesny młody człowiek nie słucha, ma niejako uszy na uwięzi
wszystko rozumie odwrotnie. W Dziejach Apostolskich głoszonemu kerygmatowi towarzyszą znaki wiary, cuda, które wywołują zdziwienie, powodują zaskoczenie, ale które przede wszystkim otwierają ludziom uszy
i przygotowują do słuchania. Ponieważ wiara przychodzi ze słuchania
a „tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).
Pierwszy znak, o którym jest mowa w Dziejach Apostolskich, ma miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to złożony, trójdzielny dar języków, które
współtworzyły dar słyszenia, rozumienia i wypowiadania się. Jest to dar
języków, dzięki któremu Żydzi ze wszystkich krajów oraz cudzoziemcy
rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów. To był dar słyszenia.
Każdy z uczestników wydarzenia słyszał apostołów we własnym języku ojczystym. Jedni w Duchu mówią, drudzy ogarnięci Duchem słyszą,
a skutkiem mówienia są „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11).
Po wygłoszeniu kerygmatu przez Piotra zgromadzeni ludzie zapytali: co mamy czynić? Odpowiedź Piotra była krótka – „Nawróćcie się”
(Dz 2,38). Oznacza to, że z chwilą, gdy otworzył się zgromadzonym wewnętrzny słuch i „przejęli się do głębi serca” wtedy dopiero byli zdolni
skierować do Kościoła najbardziej doniosłe i najważniejsze pytanie o sens
życia. Od tego momentu rozpoczyna się duchowa sekwencja znaków. Następują liczne nawrócenia, („przyłącza się owego dnia około trzy tysiące
dusz” (Dz 2,41)), w kolejnej odsłonie Piotr i Jan dokonują cudu uzdrowienia paralityka przy bramie świątyni zwanej Piękną, („cały lud zdumiony
zbiegł się do krużganku” (Dz 3,11)) a Piotr wygłasza kerygmat i wielu
z tych, którzy słuchali nauki, uwierzyło („liczba mężczyzn sięgała pięciu
tysięcy” (Dz 4,4)). Życie pierwotnego Kościoła jawi się przed światem
judaistycznym i hellenistycznym jako poruszające i urzekające – „jeden
duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli” ponieważ objawia się w miłości, jedności i braterstwie. Wszystkie te i inne znaki i cuda
były tylko przygotowaniem ludzi do słuchania Dobrej Nowiny.
W tym kontekście intrygować może pytanie czy dzisiejszy katecheta jest adresatem ważnych pytań czy postulatów współczesnej młodzieży.
Oto odpowiedź – a takich przypadków niemało zna wielu katechetów – do
katechety uczącego w liceum przyszła dziewczyna z prośbą, aby pomógł
jej się nawrócić. Kiedy zapytał ją, dlaczego chce zmienić życie powiedziała: „Jestem zachwycona tym, w jaki sposób modliliście się na długiej
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przerwie. Oczarowało mnie to w jaki sposób się do siebie odnosiliście”.
Jednym słowem zdała sobie sprawę, że relacja, którą obserwowała u młodych chrześcijan w liceum, nie była jedynie ludzką relacją koleżeńską, ale
relacją miłości, w której udziela się Duch Święty.
W tym momencie rozpoczyna się kulminacyjny punkt ewangelizacji,
gdy młody człowiek schroni się w ramionach Chrystusa, ze świadomością,
że nie traci nic z bogactwa swego człowieczeństwa. Jeśli przylgnie do niego całym sercem, przekona się, że niczego mu nie zabraknie, przeciwnie,
spotkanie z Chrystusem sprawia, że jego życie staje się bardziej pasjonujące33. To przepiękne młodzieńcze odkrycie pociąga za sobą świadectwo,
przekazując następnym, i które nazwał już św. Ambroży, że „Chrystus jest
nam wszystkim”. Postawa nawróconych młodych chrześcijan staje się
przepięknym znakiem ewangelizacji kolejnych środowisk, ewangelizuje bowiem z taką siłą, radością, miłością i przekonaniem, że przypomina
szczególnie piękną formę literackiego przepowiadania owego sławnego
biskupa Mediolanu w jego słynnej charyzmatycznej katechezie „De virginitate”: „Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem; jeśli cię trawi gorączka, On jest chłodną wodą; jeśli jesteś przygnieciony nieprawością, On jest
sprawiedliwością; jeśli potrzebujesz pomocy, On jest mocą; jeśli lękasz się
śmierci, On jest życiem; jeśli pragniesz nieba, On jest drogą; jeśli otaczają
cię ciemności, On jest światłem. (…) Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry
jest Pan: szczęśliwy człowiek, który pokłada w Nim nadzieję”34.
Tak oto młody człowiek odkrywa i doświadcza, że ostatnie słowo nie
należy do zła, grzechu, pustki czy samotności ale do Boga, który jest pełnią pocieszenia, miłości i piękna, które rodzi wiarę.

5. „Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa: głoś naukę, nastawaj
w porę i nie w porę” (2 Tm 4,2). Implikacje katechetyczne i impulsy do dyskusji
Współczesna polska katecheza doświadcza radykalnej konfrontacji:
wiary z przeciwwiarą, Ewangelii z przeciwewangelią, Kościoła z przeciw33

34

Por. Benedykt XVI. Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik. Częstochowa 2007
s. 9-10.
Por. Tenże. Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna. Poznań 2008
s. 161-162.
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kościołem, Boga z przeciwbogiem35. Dlatego potrzebuje odkrycia wiary
radykalnej. Winna jeszcze wiele przemyśleć: co należy udrożnić w modelu katechetycznym, co zmodyﬁkować a co zmienić. Potrzebna jest dyskusja nad modelem katechezy. Rodzą się wątpliwości czy katecheza integralna radzi sobie ze współczesną sytuacją katechizowanego. Biskup Edward
Dajczak w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej wyznał, że
tęskni za zmianą modelu katechezy szkolnej. Zdaniem biskupa „za wolno
dokonuje się proces przetransponowania katechezy w metodę wyraźnie
ewangelizacyjną. Jestem wobec katechezy szkolnej krytyczny i doskonale
znam jej braki. Katecheza jest dziś bardziej lekcją, co nie znaczy bezowocną, ale sama w sobie nie jest ewangelizacyjna. Jest zbyt katechetyczna.
To, że liczba osób praktykujących maleje, rośnie liczba rozwodów, młodzi
chętniej wybierają życie w konkubinacie, jest jasnym sygnałem, że trzeba
zmienić model katechezy”36 konstatuje bp Dajczak.
Wśród licznych „Propositiones” Ojcowie Synodalni zgłosili postulat
opracowania nowego kompendium głoszenia kerygmatu. Pojawiają się
coraz głośniejsze postulaty przywrócenia katechumenatu pochrzcielnego.
Już w 1952 roku młody ks. Karol Wojtyła pisał o potrzebie odkrycia nowego katechumenatu na miarę XX wieku37. Dziś z perspektywy sześćdziesięciu lat od tamtych obserwacji widać ich trafność i zasadność. Później jako
papież Jan Paweł II w swej pierwszej adhortacji „Catechesi tradendae”,
zbierającej owoc prac Synodu Biskupów na temat katechizacji z 1977 r.,
stwierdzi wręcz, że katechumenat nigdy „nie został całkowicie zniesiony,
przeciwnie, przeżywa swą odnowę”. Wskazał też na konieczność wprowadzenia „ponownego katechumenatu” dla ochrzczonych pozostających bez
wystarczającej formacji (CT 23, 44).
Trzeba dziś również wrócić do pytania co się stało ze znakomitym programem formacyjnym Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego.
To od tego charyzmatycznego kapłana i wybitnego katechetyka wyszedł
pomysł ewangelizacji Polski Ad Christum Redemptorem. Dlaczego w niektórych diecezjach zanikła tak sprawdzona metoda pedagogii wiary. Wydaje się, że należałoby wrócić do koncepcji formacyjnej ks. Blachnickiego
– przy odpowiedniej adaptacji – również w programie i systemie szkolnej
35

36
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Por. Jan Paweł II. Droga człowieka nowego. W: Jan Paweł II. Nauczanie papieskie.
Poznań 1980 s. 554.
E. Dajczak. Tęsknię za zmianą modelu szkolnej katechezy. „Wiadomości KAI” (30.09
2012) nr 39 s. 9.
K. Wojtyła. Katechumenat XX wieku. „Znak” 34:1952 s. 287-296.
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katechezy. Ten program ma rys uniwersalności, a pytania, jakie stawia, są
tak fundamentalne, że można je przenieść w każde środowisko38.
W dokumencie II Polskiego Synodu Plenarnego „Szkoła i uniwersytet
w życiu Kościoła i Narodu” Ojcowie wytyczyli niektóre zadania duszpasterskie i ukazali możliwości ewangelizacyjne, które w kontekście dyskutowanego tematu wydają się istotne i należałoby wdrożyć je w szkole. Należy przypomnieć, że prawodawstwo państwowe zapewnia pełną swobodę
działania na terenie szkoły organizacji, stowarzyszeń i ruchów katolickich.
Możliwości te – jak zaznaczają Ojcowie Synodalni – nie są dostatecznie
wykorzystane39. Wydaje się ważne by powstawały w szkołach „gościnne
miejsca wiary”, miejsca, w których można jej stopniowo doświadczyć.
Byłyby to fraternie, które gościłyby tych, którym obce jest jeszcze życie
wspólnoty chrześcijańskiej i paraﬁalnej. Ktoś kto przebywa z daleka, nie
może od razu włączyć się w życie wspólnoty. Trzeba więc tworzyć z pomocą Słowa Bożego, to co Kościół antyczny dawał katechumenom: przestrzeń, w której można zacząć żyć Słowem40.
Należy szczególnie gorąco zachęcać nauczycieli katolickich, w tym
zwłaszcza katechetów, aby odważnie korzystali z wszystkich przysługujących im praw i możliwości odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkolnym, a także i przede wszystkim do zrzeszania się i współdziałania w ramach stowarzyszeń katolickich i nauczycielskich grup duszpasterskich41.
Szczególnie ważnym zadaniem katechetów jest być blisko rodzin katechizowanych, uczyć i podtrzymywać modlitwę w rodzinie, wspomagać
rodziców w przekazywaniu wiary dzieciom. Papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Porto San Giorgio powierzył neokatechumenalnym
katechistom pilne zadanie: „Wszystkimi waszymi modlitwami, waszym
świadectwem, waszą siłą musicie pomagać rodzinie, musicie chronić ją
przed wszelkim zniszczeniem. Jeśli nie istnieje inny wymiar, w którym
człowiek mógłby wyrazić siebie jako osoba, jako życie, jako miłość, trzeba również powiedzieć, iż nie istnieje miejsce, inne środowisko, w którym
człowiek mógłby być bardziej niszczony. Dziś czyni się wiele rzeczy, aby
znormalizować te zniszczenia, aby zalegalizować te zniszczenia – głębo38
39

40
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Por. G. Ryś, K. Strączek, jw. s. 130-131.
R. Czekalski. Nowe formy ewangelizacji w środowisku szkolnym. W: Ewangelizacja,
jw. s. 164.
Por. Benedykt XVI. Blaski i cienie posługi w wielkomiejskich paraﬁach. Spotkanie
Ojca Świętego z duchowieństwem Rzymu. OsRomPol 30:2009 nr 4 s. 12-15.
R. Czekalski, jw. s. 164.
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kie zniszczenia, głębokie rany człowieczeństwa. Robi się wiele, aby ująć
w system, zalegalizować. W tym znaczeniu mówi się o „ochronie”. Lecz
nie można chronić rodziny bez sięgania do korzeni, do głębokich rzeczywistości, do jej wewnętrznej istoty, którą stanowi komunia osób na obraz
i podobieństwo Boskiej komunii”42.
Zmartwychwstały Pan mówi do apostołów: „Idźcie i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata”.
Głoszenie Dobrej Nowiny jest wydarzeniem ważnym i przełomowym dla
życia człowieka i Kościoła. Chrystus, który umarł za grzechy wszystkich
ludzi, przedstawia Ojcu Niebieskiemu za nich swoje rany wstawiając się
za nimi w ramach swojej wiecznej misji kapłańskiej.
I płynie dzisiaj polska katecheza po wzburzonym oceanie czasu, przy
przeciwnym wietrze historii. Niektórym wydaje się, że musi zatonąć targana wichrami, przecież wiara bezgłośnie słabnie, Kościół zdaje się odchodzić do przeszłości, pozbawiony perspektyw na przyszłość. Jeszcze inni
wieszczą, że „Bóg się od was wycofał”! Dlatego winniśmy pełną piersią
zawołać „Wzbudź Twą potęgę i przyjdź, pokaż, że wciąż jesteś z nami”!
Okaż Twą potęgę i przyjdź, o Panie! Najwyższy już czas. Przyjdź! Niech
nie urągają nam bezbożni że jesteś Bogiem przeszłości, lecz Bogiem,
który przychodzi; Bogiem, który otwiera przyszłość i prowadzi nas dalej
w nadchodzące wieki”43.
Pożar zaczyna się od małych płomyków. Ogień Ducha Świętego zaczyna się jak w Wieczerniku od płomieni, które rozdzieliły się i na każdym
z uczniów spoczął jeden44.

42

43
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Giovanni Paolo II. La missione della verità, dell’amore, della vita. W: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II (XI, 4, 1988). Vaticano 1991 s. 1966.
Por. J. Ratzinger. Sakrament i misterium. Teologia liturgii. Kraków 2011 s. 208.
A. Siemieniewski. Owoce wiary. W: Nowa ewangelizacja – ożywienie wiary. Red.
A. Tomko, G. Sokołowski. Wrocław 2013 s. 122.
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MIŁOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA WEZWANIEM
DO PODJĘCIA EWANGELIZACJI

Ojciec Święty Benedykt XVI, 11 października 2011 roku – w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II – ogłosił Rok Wiary
w liście apostolskim Porta Fidei1. Ukazał w nim nową ewangelizację jako
środek dla przekazu wiary chrześcijańskiej i ponownego jej odkrycia. Równocześnie wskazał na miłość Chrystusa, jako coś co może i powinno wierzących pobudzać do ewangelizacji. Przytaczając słowa św. Pawła Caritas
Christi urget nos (2 Kor 5,14), skomentował je następująco: „miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji”2. Zatem odpowiedzią człowieka na miłość Chrystusa powinno być, włączenie się w dzieło ewangelizacji. Będzie to możliwe tylko wówczas gdy: 1) będziemy mieć
świadomość ogromnej miłości Chrystusa do Ojca i ludzi przejawiającej się
w Jego ewangelizacyjnej działalności, 2) podejmiemy wysiłek wzrastania
w miłości Chrystusa na drodze do ewangelizacji, 3) doświadczenie miłości
Chrystusa stanie się zachętą do podjęcia dzieła ewangelizacji.

1. Ewangelizacja Chrystusa przejawem miłości do Ojca i do ludzi
Jezus Chrystus sam wyznaje, iż głównym zadaniem, do realizacji którego został posłany przez Ojca jest ewangelizacja – głoszenie dobrej no1

2

Benedykt XVI. List apostolski w formie motu proprio Porta Fidei ogłaszający Rok
Wiary nr 7.
Tamże.
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winy o wypełnieniu obietnic Przymierza, danego przez Boga. Wszystkie
elementy Chrystusowej tajemnicy: wcielenie, nauczanie, cuda, powołanie
uczniów, posłanie dwunastu Apostołów, męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, nieustanna obecność wśród swojego ludu, należą do czynności ewangelizacyjnych3.
Fundamentem dla ewangelizacyjnej działalności Jezusa Chrystusa,
którą Syn Boży objawiał swoją miłość do Ojca (nieustanna gotowości
na pełnienie Jego woli) oraz do ludzi, było wcielenie. „«Gdy … nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy
mogli otrzymać przybrane synostwo» (Ga 4,4-5). Oto «Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym» (Mk 1,1): Bóg nawiedził swój lud (por.
Łk 1,68). Wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu (por.
Łk 1,55), uczynił więcej, niż można było oczekiwać: zesłał swego «Syna
umiłowanego» (Mk 1,11)” (KKK 422). Wcielenie Chrystusa, ponieważ
rozpoczyna Jego Misterium Paschalne, czyli Jego przejście do Ojca wraz
z całą odkupioną ludzkością, stanowi fundamentalne dzieło Bożej miłości do człowieka. Jest to bowiem zbawczy czyn Boga przyjmującego całą
ludzkość i świat w swoją ekonomię miłości i daru nowego życia, czyli
uczestniczenia w życiu samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego4. Jezus
wyraźnie wskazuje na Siebie jako znak miłości Ojca do ludzi: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat
został przez Niego zbawiony (J 3,16-17). Chrystus, będąc „jedno z Ojcem”, jako znak miłości Ojca do ludzi, był znakiem bardzo czytelnym,
który obejmował całą Jego ewangelizacyjną działalność, przejawiającą się
w słowach i czynach.
Oﬁcjalnym rozpoczęciem przez Chrystusa działalności jako Ewangelizatora, która objawiła Jego miłość do Ojca i do ludzi, był chrzest w Jordanie. Opisują go wszyscy Ewangeliści (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-27;
J 1,29-34) oraz potwierdza pierwotna katecheza (Zob. Dz 1,5. 22; 10,37;
11,16; 13,24-25; 18,25; 19,3-4). Jako niezwykle istotne dla tego wydarzenia należy uznać dwa zdania zapisane jedynie przez św. Jana: Oto
3

4

Zob. H. Słotwińska. Ewangelizacyjna działalność paraﬁi. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 201-218; por. EN 6.
A.L. Szafrański. Miłosierdzie Boże w tajemnicy paschalnej Chrystusa. W: Jan Paweł II.
Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Red. S. Nagy. Lublin 1983 s. 117.
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Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J,29) i On jest Synem Bożym
(1,34). Określenie „Baranek” wraz z określeniem go jako tego, który „gładzi (bierze na siebie) grzech świata”, oznacza baranka paschalnego (Zob.
Wj 12,21n). Tytuł „Syn Boży”, ma charakter mesjański5. Należy zauważyć, iż głównym wydarzeniem chrztu Jezusa w Jordanie, była teofania,
którą tworzą trzy elementy: otwarcie się niebios, zstąpienie Ducha Świętego w postaci gołębicy oraz głos z nieba6.
Jezus Chrystus, jako Ewangelizator wielokrotnie podkreślał, że Jego
ewangelizacyjna działalności polegać będzie na głoszeniu Dobrej Nowiny oraz czynach miłosierdzia względem ludzi. Po przyjściu do Nazaretu
w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi (Łk 4,16), i przeczytał z księgi Izajasza: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym zwiastował rok łaski od Pana» (Por. Iz 61,1n; 58,6) – zwinąwszy
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli» (Łk 4,18-21). Jezus – zapowiedziany przez Izajasza, namaszczony na Mesjasza przez zstąpienie Ducha Świętego w czasie chrztu
w Jordanie, rozpoczyna realizować – otrzymane od Boga Ojca – posłannictwo, głoszenia Ewangelii, Dobrej Nowiny. Będącym w niewoli grzechu zwiastuje wolność dzieci Bożych, ślepym przywraca wzrok i otwiera
wszystkim oczy na rzeczywistość nadprzyrodzoną, uwalnia będących pod
władzą szatana7.
Po raz drugi, Chrystus ogłasza się Ewangelizatorem, odpowiadając na
pytanie Jana Chrzciciela przebywającego w więzieniu, o Jego mesjańską
godność: czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (Mt 11,3). Udzielona odpowiedź nie mogła budzić żadnej wątpliwości co do mesjańskiej godności Chrystusa: Idźcie i oznajmijcie Janowi to,
co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
5

6
7

Zob. Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz.
Red. E. Dąbrowski. F. Gryglewicz. T. IV: Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz. Oprac. L. Stachowiak. Pallottinum: Poznań – Warszawa 1975
s. 126-136.
J. Kudasiewcz. Odkrywanie Ducha Świętego. Kielce 1998 s. 162-167.
Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Red.
E. Dąbrowski. F. Gryglewicz. T. III. Cz. 3: Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp –
przekład z oryginału – komentarz. Oprac. F. Gryglewicz. Pallottinum: Poznań – Warszawa 1974 s. 131-132.
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trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają,
ubogim głosi się Ewangelię (Mt 11,5; por. Łk 7,22). Zatem, ewangelizacyjna działalność słowami i czynami, która objawia wielką miłość Boga
Ojca i Jego Syna do ludzi, a zwłaszcza ukoronowanie dzieła mesjańskiego
jako roku łaski dla ubogich (Iz 61,1)8, powinna wzbudzać wiarę w Jego
mesjańskie posłannictwo.
Miłość do ludzi w posłannictwie Jezusa objawiła się najpierw w głoszeniu Ewangelii ubogim. Istotną treść Dobrej Nowiny zawarł Zbawiciel
w słowach: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Zawiera ona bowiem nową wieść o Bogu,
prostuje stare prawa, a nawet je obala (Zob. Mk 2,21n). Ogłasza zakończenie okresu ludzkiej winy i Bożego gniewu, a nadejście pełni czasu (kairos)
– czasu zbawienia i łaski. Nastąpiło przybliżenie się – ale nie nadejście całkowite - Królestwa Bożego, będącego rzeczywistością konkretną i realną
do osiągnięcia. Nie można jednak zdobyć go o własnych siłach i uczynić je
swoją własność, ponieważ jest ono Bożym darem dla człowieka.
Ewangelizacja Chrystusa na temat Królestwa Bożego połączona jest
z czynami miłosierdzia wobec ludzi: I obchodził Jezus całą Galileę,
nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie
i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi (Mt 4,23, por.
Łk 8,1); Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby
i wszystkie słabości (Mt 9,35). Ponadto, swoim wszechmocnym słowem
wypędza złe duchy z ludzi opętanych (Zob. Mk 1,26; Łk 11,20). Wszystkie
niezwykłe czyny: uzdrowienia chorych, przemiana wody w wino, rozmnażanie chleba, wskrzeszenia zmarłych, które towarzyszyły słowom, budziły
podziw u Jego słuchaczy. To wszystko sprawiało, że ogromne rzesze garnęły się do Wielkiego Cudotwórcy z pragnieniem widzenia Go, słuchania,
a także nawracania się za Jego przyczyną.
Ewangelizacyjny charakter mają nie tylko wspomniane nauczanie i miłosierne czyny Jezusa Chrystusa, ale także wszystkie wydarzenia związane z Jego przyjściem na świat i przebywaniem wśród swojego ludu. Jezus
poczęty w łonie Maryi już ewangelizuje, w czasie nawiedzenia przez Jego
Matkę, Elżbiety. Kiedy Maryja pozdrowiła swoją krewną poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1,41). Duch
8

Por. Pismo Święte Nowego Testamentu. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Red.
E. Dąbrowski. T. III. Cz. 1. Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz. Oprac. J. Homerski. Pallottinum: Poznań-Warszawa 1979 s. 197.
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Święty zstępując na Elżbietę pouczył ją o tajemnicy poczęcia Zbawiciela
przez Maryję, którą nazywa: „błogosławioną między niewiastami”, „Matką mojego Pana” oraz „błogosławioną”, która „uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Jej od Pana” (Por. Łk 1,42, 43, 45).
Ewangelizacją, jest nowonarodzony Mesjasz, Dziecię Jezus złożone
w żłobie, prawdziwy Bóg i Człowiek przychodzący w ubóstwie na świat.
Jest to niezwykły znak miłości Boga do człowieka. Ewangelizacją było
także wydarzenie związane z narodzeniem Chrystusa – prawdziwie Dobra Nowina ogłoszona przez anioła, pasterzom: Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,10-11).
Wielkim dziełem ewangelizacyjnym była męka i śmierć Chrystusa
oraz Jego Zmartwychwstanie i posłanie Ducha Świętego (Por. DV 4).
O swojej ewangelizacji z krzyża mówił Jezus ukazując nadejście Godziny Syna Człowieczego (J 12,20-36): A gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32). Ewangelista wyjaśniając
te słowa, dodał: To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć
(J 12,33). Jezus tutaj mówi o tajemnicy krzyża, która pociąga ku Niemu
wszystkich szczerze szukających prawdy i sensu życia. Nie chodzi tu jednak tylko o przykład miłości objawionej przez oddanie życia za drugich
w okrutnej męce i śmierci krzyżowej. Jezus przez swoją oﬁarę na krzyżu
otwarł źródło łaski, które pociąga ludzi ku Bogu. Przez wywyższenie na
krzyżu, Syn Boży równocześnie sam staje się nie tylko Ewangelizatorem,
ale źródłem łaski tryskającej na życie wieczne, o czym Jezus zapowiadał
już wcześniej9. Z chwilą śmierci na krzyżu, ta życiodajna woda łaski, która słuchaczom Chrystusa przypadła już dzięki wierze, popłynie szerokim
strumieniem, by pociągnąć wszystkich do Niego. O swojej ewangelizacji
z krzyża, prowadzącej do wiary i do zbawienia, mówił Jezus także na spotykaniu z Nikodemem, nawiązując do wydarzenia ze Starego Testamentu:
9

W siódmym dniu Święta Namiotów. gdy odbywała się ceremonia czerpania wody
z sadzawki Siloe. Jezus ogłosił swoje zbawcze posłannictwo. Przedstawił się jako
źródło wody żywej: „Jeśli kto jest spragniony. a wierzy we Mnie – niech przyjdzie
do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”
(J 7,37-38). Tymi słowami. Jezus zapowiada wierzącym w Niego zaspokojenie wszelkich
pragnień. przez wypływającą z Jego przebitego boku wodę i krew. Kiedy to się stało
podczas wywyższenia na krzyżu. Jezus wypełnił wszystkie eschatologiczne zapowiedzi
starotestamentalne. Stał się realizatorem obﬁtości wód płynących w ogrodzie rajskim
(por. Rdz 2,10-14) i skałą, z której pili na pustyni Izraelici (por. Wj 17,6nn; por. 1 Kor
10,4).
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A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne
(J 3,14-15)10. Dla uwielbienia Chrystusa ewangelizującego z krzyża, w Jerozolimie od V w. oddawano cześć krzyżowi, a następnie powstało święto
Podwyższenia Krzyża Świętego (Exaltatio S. Crucis: 14.09)11.
Ewangelizacyjna wymowa zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to
potwierdzenie przez Ojca zbawczego dzieła swojego Syna, rozpoczętego wcieleniem, a zakończonego na krzyżu. Wydarzenie to, jako ostateczne dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa, znajduje się w centrum
wiary Kościoła katolickiego, jest podstawą nadziei dla ludzi wierzących
oraz stanowi zapoczątkowanie, przyczynę i wzór zmartwychwstania (Por.
Rz 8,11; 1 Tes 4,14; 1 Kor 6,14; 15,12-22; 2 Kor 4,14). Nadzieja na zmartwychwstanie zakłada całkowitą przemianę ciała materialnego na duchowe, niecierpiące, niezniszczalne, nieśmiertelne (Por. 1 Kor 15,35-53).
Chrześcijanin oczekując na ostateczną przemianę swojego ciała materialnego na duchowe (Por. Rz 8,22n; Flp 3,10n, 20n), już posiada zadatek tego,
co ma nastąpić (Por. Rz 8,23; 2 Kor 5,5), ponieważ już w czasie chrztu
razem z Chrystusem został pogrzebany oraz wskrzeszony (Por. Kol 2,12;
Rz 6,4nn). Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa stanowi zasadniczy temat działalności ewangelizacyjnej Apostołów, dających świadectwo, iż Jezus został ukrzyżowany, umarł, lecz Bóg go wskrzesił z mar10

11

Tekst opowiadający o sporządzeniu węża miedzianego i umieszczeniu go na wysokim
palu (por. Lb 21,5-9). rozumiany był typologicznie już w judaizmie. Nie wąż miedziany uzdrawiał, ale był tylko „znakiem zbawienia. A kto się zwrócił do niego ocalenie
znajdował nie w tym na co patrzył, ale w Tobie Zbawicielu wszystkich” (Mdr 16,6-7).
Węże, na prośbę Mojżesza nie zostały usunięte, ale unieszkodliwione, aby Izraelici po
zgrzeszeniu małodusznością okazali teraz Bogu wielkoduszność. Mieli uwierzyć, że
to Bóg jest ich lekarzem. Jezus powołując się na to wydarzenie o wężu miedzianym
widzi w nim podobieństwo do skutków swego podwyższenia na krzyżu. Wielu Ojców
Kościoła, a zwłaszcza Ambroży i Augustyn, a także św. Tomasz, widzą w tym opowiadaniu o wężu nie tylko podobieństwo, ale zapowiedź wywyższenia Chrystusa na drzewie krzyża oraz zapowiedź skuteczności wiary w Chrystusa ukrzyżowanego. Ewangelista jednak miał na myśli wywyższenie Chrystusa przez ukrzyżowanie i śmierć, czyli
w wyniku największego poniżenia. Takie właśnie myślenie przygotowuje już prorok
Izajasz, mówiąc o cierpiącym Słudze Pańskim (Iz 52,13-53,12). Wywyższenie Jezusa
przez mękę krzyżową prowadzi do uwielbienia i chwały Ojca, która jest również chwałą Syna Bożego, będącego jedno z Ojcem. Chrystus wywyższony „nad ziemię”, czyli
nad to wszystko, co ziemskie. jest władcą kosmosu i dawcą życia. Logicznie, droga
Jezusa, a wraz z Nim, droga chrześcijanina ku uwielbieniu prowadzi przez krzyż.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 (odtąd: MR 1986) s. 177’-178’;
Liturgia Godzin (odtąd: LG). T. IV. Poznań 1988 s. 1156-1173.
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twych i przez Niego daje ludziom zbawienie12. To apostolskie nauczanie
podkreśla zgodność wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem Chrystusa (1 Kor 15,3-5) z zapowiedziami w Piśmie Świętym Starego Testamentu, które dotyczyły: wywyższenia Mesjasza (Dz 2,22-36; 13,32-39),
uznania, „iż Jezus jest Panem” – tzn. Bogiem (Flp 2,6-11), zajęcia przez
Niego, jako Mesjasza, miejsca „po prawicy Boga” (Dz 7,55-56; Mt 26,64;
por. Ps 110[109]; Dn 7,13n; Mt 22, 42-46).

2. Wzrastanie w miłości Chrystusa drogą do ewangelizacji
Odpowiedź człowieka na wielką miłość Jezusa Chrystusa objawioną
w Jego ewangelizacyjnym dziele, będzie możliwa po odpowiednim do tego
przygotowaniu. Kontynuacja Chrystusowego dzieła wymaga od ewangelizatora gorliwej i szczerej modlitwy, uczestnictwa w nabożeństwach ku
czci Najświętszego Serca Jezusowego a przede wszystkim w pełni zaangażowanego uczestnictwa w Eucharystii.

2.1. Modlitwa
Pierwszą i podstawową czynnością, która pomagając przepełnić serce miłością do Chrystusa, przygotowuje człowieka do podjęcia dzieła
ewangelizacji jest modlitwa. Realizowana w postawie pokory, jest ona
„wzniesieniem duszy do Boga” (KKK 2559), „(…) prostym spojrzeniem
ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak
i radości”13. Jest także: „związkiem przymierza między Bogiem a człowiekiem w Chrystusie” (KKK 2564), (…) żywym związkiem dzieci Bożych
z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem
i z Duchem Świętym. (…) Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. (…) jest
komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem.
Ma ona wymiar miłości Chrystusa” (KKK 2565).
12

13

Te prawdy głosi Piotr po zesłaniu Ducha Świętego (Dz 2,22-36) i zgromadzonym Żydom po uzdrowieniu chromego (Dz 3,12-26; 4,10) oraz przed Sanhedrynem (4,5-20).
Filip – Etiopczykowi (Dz 8,25-38). Paweł – Żydom (Dz 13,26-39; 17,1-3) i poganom
(Dz 1,22-31).
Św. Teresa od Dzieciatka Jezus. Rękopisy autobiograﬁczne, cyt. za KKK 2558.
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Należy zauważyć, iż bez względu na to czy modlitwa wypowiadana
jest słowami, gestami, względnie w milczeniu, zawsze modli się cały
człowiek, a reprezentuje go jego ukryte centrum – serce, uchwytne tylko
dla Ducha Bożego.
Kościół, do życia modlitwy – opartej na wierze apostolskiej, potwierdzonej przez miłość i karmionej Eucharystią (Por. Dz 2,42) – jest wychowywany, od początku swego istnienia, przez Ducha Świętego, który mu
przypomina o Chrystusie, prowadzi do całej prawdy oraz inspiruje nowe
formy modlitwy: modlitwa błogosławieństwa i adoracja, modlitwa prośby (błagalna)14, wstawiennicza, dziękczynna, modlitwa uwielbienia (Por.
KKK 2623-2649).
Modlitwa błogosławieństwa jest spotkaniem oraz zjednoczeniem
Boga, który obdarowuje i człowieka przyjmującego dary Boże oraz na nie
odpowiadającego. Ponieważ Bóg będący źródłem wszelkiego błogosławieństwa, pierwszy błogosławi, to w odpowiedzi serce człowieka może
błogosławić Boga15.
Adoracja stanowi postawę człowieka, uznającego się za stworzenie
wobec swego Stwórcy; wysławia on wielkość Pana, wszechmoc Zbawiciela, uniża się przed „Królem chwały” (Ps 24,9-10), milczy przed Bogiem,
który jest nie do ogarnięcia. Adoracja najświętszego i umiłowanego ponad
wszystko Boga napełnia człowieka pokorą i daje pewność jego błaganiom.
Modlitwa błagalna (prośby) jest odpowiedzią człowieka na skargę
Boga żywego: Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane (Jr 2,134); „jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę
zbawienia (Por. J 7,37-39; Iz 12,3; 51,1; KKK 2561), odpowiedzią miłości
na pragnienie Jedynego Syna” (Por. J 19,28; Za 12,10; 13,1; KKK 2561).
Przez prośbę wyrażamy świadomość swojego związku z Bogiem, a jako
ludzie grzeszni, po odwróceniu się od naszego Ojca, już przez same prośby powracamy do Niego. Przedmiotem prośby może być każda godziwa
potrzeba. Przez prośby zanoszone do Ojca w Imię Chrystusa, Bóg doznaje
uwielbienia: A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby
Ojciec był otoczony chwałą w Synu (J 14,13). Modlitwa prośby jest bardzo
14

15

Zob. H. Słotwińska. Modlitwa prośby w celebracji Eucharystii. W: Homo Orans. Red.
J. Popławski; J. Misiurek; J. Miczyński. Lublin 2010 s. 133-147.
Zob. H. Słotwińska. Błogosławieństwa osób w katechezie. Lublin 2007 s. 17-239.
Omówiono następujące zagadnienia: Błogosławieństwa w Biblii; Błogosławieństwa
w liturgii Kościoła; Miejsce i rola błogosławieństw w „Programie nauczania religii”;
Błogosławieństwa jako święte znaki.
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wyrazistym świadectwem człowieka o Bożej miłości i dobroci. Jest także
zobowiązaniem, aby na Bożą miłość odpowiadać również miłością i tym
samym poszerza obszar miłości wypełniający ludzkie serce. Najpiękniejszą, a równocześnie biblijną modlitwą prośby, której nauczył ludzi sam
Jezus Chrystus, jest modlitwa „Ojcze nasz”16.
Modlitwa wstawiennicza „jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża
nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Boga za
wszystkich ludzi, a szczególnie za grzeszników (Por. Rz 8,34; 1 Tm 2,5-8;
1 J 2,1). On jest Tym, który zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za
nimi (Hbr 7,25). Sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach…
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8,26-27)”(KKK 2634).
Wstawianie się za innymi świadczy o miłosiernym sercu proszącego. Taki
człowiek nie tylko pozostaje „w harmonii z miłosierdziem Bożym” (KKK
2635), ale również to Boże miłosierdzie objawia, jako jego świadek i znak
(Por. KKK 2634-2636)17.
Modlitwa dziękczynna odnosi się do Boga „jako dawcy istnienia, od
którego pochodzi wszystko, co jest, i sprawcy ludzkiego zbawienia, który je realizuje przez wielkie swe dzieło pojawiające się w ludzkiej historii”18, ukoronowane Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa. Największym dziękczynieniem składnym Ojcu przez Chrystusa wraz z Kościołem
– Jego Mistycznym Ciałem, jest Eucharystia. „Dziękczynienie członków
Ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich Głowy” (KKK 2637). Przedmiotem dziękczynienia może stać się każde wydarzenie (por. KKK 2638),
każda potrzeba, każde otrzymane od Boga dobrodziejstwo, czyli wszystko
czym człowiek jest i co posiada19 (człowiek wszystko ma od Boga, nie ma
nic swojego, oprócz grzechów).
16

17
18

19

Zob. Słotwińska, jw. s. 288-296; 304-370. Omówiono następujące zagadnienia: Istota i treść modlitwy prośby; Modlitwa prośby jako znak (znak więzi z Bogiem. znak
grzeszności i nawrócenia); Błaganie Boga w liturgii (Błagalny charakter liturgii; Miejsce próśb w Eucharystii; Prośby w pozostałych sakramentach świętych; Prośby w Liturgii godzin; Prośby o pomoc z nieba w modlitwach błogosławieństw osób).
Zob. Słotwińska. Błogosławieństwa osób w katechezie s. 296-303.
S. Grabska. Modlitwa. W: Słownik Teologiczny. Wyd. II. Red. A. Zuberbier. Katowice
1998 s. 309.
„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie
względem was” (1 Tes 5,18); „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród
dziękczynienia” (Kol 4,2).
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Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna20. W niej „człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go
dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni,
ale dlatego, że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które
kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się
z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Por. Rz
8,16); daje świadectwo Jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne
formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem: Dla
nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec ,od którego wszystko pochodzi i dla
którego my istniejemy (1 Kor 8,6)” (KKK 2639)21.
Chcąc – dzięki modlitwie – wzrastać w miłości do Boga, należy realizować nakaz św. Pawła: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17), Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością
i proście za wszystkich świętych (Ef 6,18). Ten niezmordowany zapał może
płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu walka modlitwy
jest walką pokornej, ufnej, wytrwałej miłości (por. KKK 2742). Walka modlitwy nie tylko wypływa z miłości, ale równocześnie powoduje wzrastanie
w miłości do Boga, godnego największej miłości i całego ludzkiego serca.
2.2. Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą miłości
Kult Najświętszego Serca Jezusowego w ciągu wieków przejawia się
na różny sposób i przybiera różne formy. Do najbardziej znanych należą: zakładanie bractw, zatwierdzenie święta Najświętszego Serca Jezusa,
poświęcanie Najświętszemu Sercu Jezusa bazylik, kościołów i ołtarzy,
zakładanie Zgromadzeń Księży Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego,
poświęcenie całej ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa, wydawanie encyklik dotyczących kultu Najświętszego Serca Jezusa, ustanowienie uroczystości Chrystusa Króla, ustanowienie „Godziny świętej” oraz Komunii
20

21

Zob. H. Słotwińska. Modlitwa uwielbienia w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 315-329.
Zob. Słotwińska. Błogosławieństwa osób w katechezie s. 241-285. Omówiono następujące zagadnienia: Biblia o uwielbieniu Boga; Istota modlitwy uwielbienia; Owoce
modlitwy uwielbienia; Konieczność uwielbiania Boga; Uwielbienie Boga w liturgii
(Laudatywny charakter liturgii; Uwielbienie Boga w Eucharystii; Uwielbienie Boga
w pozostałych sakramentach; Uwielbienie Boga w Liturgii godzin; Uwielbienie Boga
w celebracji błogosławieństw).
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świętej wynagradzającej Sercu Jezusa, nakaz odmawiania aktu wynagrodzenia Bożemu Sercu, Listy papieży, orędzia papieży, pielgrzymki do grobu św. Małgorzaty Marii w Paray-le-Monial22, Litanie: do Najświętszego
Serca Pana Jezusa i do Najdroższej Krwi Chrystusa oraz różne modlitwy.
Kult Najświętszego Serca Jezusa jest ciągle żywy, rozszerza się i przybiera na znaczeniu. Daje on bowiem czcicielom Bożego Serca możliwość
wzrastania w miłości Chrystusa – pierwszego Ewangelizatora. Chrześcijanie coraz częściej zaczynają żyć tak, jakby Boga nie było, lekceważą Boże
Prawo, tracą poczucie wstydu, wyśmiewają cnoty, a na piedestale stawiają
grzechy. A zatem, ta niezwykła forma pobożności jaką jest osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa23 staje się nie tylko aktualna, ale
i konieczna. To sam Jezus podał za pośrednictwem św. Marii Małgorzaty
ten szczególny sposób uczczenia Jego Boskiego Serca, przez złożenie oﬁary
z siebie, aby całkowicie należeć do Niego, by żyć całkowicie w Nim, według
Jego życzenia, życiem oﬁary, oddania się Jemu i miłości do Niego. Należy
zatem chętnie i z radością uznać i przyjąć całkowite panowanie Serca Jezusa
22

23

Różne formy kultu Najświętszego Serca Jezusowego: zakładanie bractw (w roku 1765
było ich prawie 1100), zatwierdzenie święta Najświętszego Serca Jezusa w roku 1765,
poświęcanie Najświętszemu Sercu Jezusa bazylik (bazylika na Montmartre w Paryżu),
kościołów i ołtarzy (jeden z ołtarzy w bazylice św. Piotra w Rzymie), zakładanie
Zgromadzeń Księży Najświętszego Serca Jezusowego (założycielem był ks. Leon
Jan Dehon), poświęcenie całej ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa (Leona XIII,
11.06.1899), wydawanie encyklik dotyczących kultu Najświętszego Serca Jezusa
(Leon XIII: „Annum sacrum” 1899; Pius XI: „Quas primas” 1925; „Miserentissimus
Redemptor” 1928; Pius XII: „Haurietis aquas” 1956; Benedykt XVI: „Deus caritas
est”), ustanowienie przez Piusa XI (1925) Uroczystości Chrystusa Króla, jako święta
publicznego poświęcenia się Boskiemu Sercu Jezusa, ustanowienie nabożeństwa
„Godziny świętej” oraz Komunii świętej wynagradzającej Sercu Jezusa (Pius XI),
nakazano odmawianie aktu wynagrodzenia Bożemu Sercu (Pius XI). Listy papieży
(Paweł VI: „Investigabiles divitias Christi” 1965; „Diserti interpretes” 1965; Jan Paweł II.
„List o Najświętszym Sercu z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Małgorzaty
Marii Alacoque”; List do ordynariuszy Lyonu z okazji stulecia poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa” 1999; Benedykt XVI: List z okazji 50-lecia
encykliki „Haurietis aquas” 2006), orędzia papieży (Jan Paweł II: Orędzie na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa” 1999), pielgrzymki do
grobu św. Małgorzaty Marii w Paray-le-Monialm (Jan Paweł II 1986; 1992). W. Kubik. W Sercu Jezusa ratunek i nadzieja. Kraków 2013 s. 11-31; Szerzej na ten temat:
Cz. Drążek. Rozwój kultu Serca Jezusa w Polsce. W: Bóg bliski. Historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa. Kraków 1983; Serce Jezusa w dokumentach Kościoła.
Zebrał. opracował i wprowadzeniem opatrzył ks. Leszek Poleszak SCJ. Kraków 2006.
Zob. Kubik. jw. s. 75 nn.
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nad sobą, a następnie żyć według Jego przykazań, zasad, pewnych życzeń
i obowiązków24, aby coraz ściślej jednoczyć się z Jezusem, odwzajemniać
Jego miłość. Osoby dokonujące aktu osobistego poświęcenia się Boskiemu Sercu Jezusa25, w myśl wskazań św. Małgorzaty, powinny – po dobrym
i żarliwym przygotowaniu – uczynić to indywidualnie, bez rozgłosu, w ciszy, ale z gorącym sercem, aby ten dzień pozostał pamiętnym i wielkim na
całe życie26. Nagrodą za oddanie się Najświętszemu Sercu Jezusa będzie
ustawiczne pogłębianie miłości ku Niemu i ku bliźnim, aż do zapomnienia
o sobie. Dla nieustannego przypominania o dokonanym oddaniu się Boskiemu Sercu Jezusa oraz przyjętych zobowiązaniach, pomocne jest noszenie
medalika lub obrazka Najświętszego Serca Jezusa, a także częste (nawet
codzienne) odczytywanie aktu oddania się Bożemu Sercu.
2.3. Uczestnictwo we Mszy świętej nieustannym wzrastaniem w miłości do Chrystusa
Chcąc pogłębiać swoją miłości do Chrystusa Ewangelizatora i Najwyższego Kapłana, podczas uczestnictwa we Mszy świętej27, należy spełniać
24
25

26
27

Tamże s. 112-119.
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: „Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie,
moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie,
o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego
życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności
do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz
we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja
czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie,
ani był(a) odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje
będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen”. Cyt. za Kubik, jw. s. 79-80.
Tamże s. 85-87.
Konstytucja o liturgii nie tylko ukazuje podstawy poprawnego uczestnictwa w liturgii,
ale podaje także jego przymioty. Do słowa „uczestnictwo” dodano tam następujące
przymiotniki, które to uczestnictwo określają: czynne (KL 11, 14, 19, 21, 26, 27, 30,
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określone warunki. Konstytucja o liturgii, deﬁniuje Tajemnicę Eucharystii
jako oﬁarę, pamiątkę i ucztę, a także podaje owocny sposób uczestnictwa w tej Tajemnicy28, stwierdzając: „Kościół... bardzo się troszczy o to,
aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jako obcy
i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie
i czynnie, byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się przy stole Ciała
Pańskiego i składali Bogu dzięki, a oﬁarując niepokalaną Hostię nie tylko
przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w oﬁerze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili
się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą, aby w końcu Bóg był
wszystkim we wszystkich“ (KL 48). Zatem, zgłębianie miłości do Chrystusa podczas uczestnictwa we Mszy św. dokonuje się przez: kształtowanie siebie przez Słowo Boże, posilanie się przy stole Ciała Pańskiego,
składanie Bogu dziękczynienia, oﬁarowanie niepokalanej Hostii i uczenie
się składania w oﬁerze samego siebie.
Kształtowanie słuchacza przez słowo Boże napełnia go tak wielką miłością do Chrystusa – Przedwiecznego Bożego Słowa, iż pragnie on przeżycia jeszcze większej miłości do Umiłowanego Zbawiciela i realizuje to
pragnienie przez zjednoczenie się z Nim w Komunii świętej. Rozmiłowane ludzkie serce, któro otrzymało bezcenny Dar słowa Bożego i Ciała Pańskiego, a w konsekwencji zbawienia, jeszcze bardziej pogłębia tę miłość,
składając Bogu Ojcu dziękczynienie za otrzymane Dary i za wszystko
czym jest i co posiada (postawa wdzięczności). Ponieważ dary, otrzymane
we Mszy świętej, przedstawiają największą wartość, stąd i wdzięczność
za te Dary winna przyjąć najwyższy stopień. Będzie to przede wszystkim
oﬁarowanie Niepokalanej Hostii (Ciała i Krwi Chrystusa) oraz oﬁarowanie - przynajmniej w jakimś realnym stopniu – samego siebie. Tego rodzaju oﬁarownie wymaga szczególnej postawy, takiej jaką Syn Boży objawił
w swoim ziemskim życiu, a zwłaszcza w obliczu śmierci, oﬁarując się
za zbawienie świata. Jest to: gotowość na pełnienie woli Bożej, pokora,
uwielbienie Boga, dziękczynienie. Szczere oﬁarowanie Bogu Ojcu, Nie-

28

42, 48, 50, 79, 113, 114, 121), pełne (KL 14, 21, 41), świadome (KL 11, 14, 48, 79),
łatwe (KL 79), pobożne (KL 48, 50), owocne (KL 11), zewnętrzne i wewnętrzne
(KL 19), odpowiadające wspólnocie (KL 21), pełne zaangażowania (KL 17) i doskonałe (KL 55).
Zob. W. Głowa. Eucharystia. Msza święta i Kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą
świętą. Przemyśl 1997 s. 63-76.

109

HELENA SŁOTWIŃSKA

pokalanej Hostii, w sposób konieczny domaga się od człowieka, złożenia w darze także samego siebie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą wejść
w usposobienie oﬁarne Chrystusa, a samemu nie przybrać postawy oﬁarnej, postawy daru, conditio victimae.
Oﬁarować siebie Bogu we Mszy św., to zrobić Bogu dar z tego, co
człowiek ma najdroższego, tj. dar z siebie samego, ze swojej wolności.
Jest to całkowite oddanie się Bogu w ręce bez żadnych zastrzeżeń i warunków. Zrobić Bogu dar z siebie, to także oddać Mu wraz z Oﬁarą Ciała
i Krwi Chrystusowej, wszystko, co stanowi treść ludzkiego życia, a więc
„wszystkie... uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienną pracę, wypoczynek ducha i ciała... a nawet
utrapieniam życia“ (KK n.34).
Należy również zauważyć, iż postawa oﬁarna utożsamia się z autentyczną miłością Boga. Miłość Boga, jest sprawdzana i wyrażana przez miłość do bliźniego. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego (1 J 4,20-21).
Stąd też i oﬁarowanie siebie Bogu domaga się oﬁarowania siebie bliźnim.
Tak było u Jezusa Chrystusa. Oﬁarowanie siebie Bogu nie jest czymś stałym. Jest to proces, który ma charakter dynamiczny i podlega rozwojowi.
Znakiem oddania siebie Bogu w życiu codziennym będzie ciągła gotowość
na pełnienie Jego woli, a szczególnie tej, która objawia się w testamencie
Chrystusa: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,
tak, jak Ja was umiłowałem (J 13,34). Zatem, owocne uczestnictwo we
Mszy św., z zachowaniem wymienionych pięciu warunków, doprowadzi
do tego, że wierni „za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem będą
doskonalić się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą, aby w końcu
Bóg był wszystkim we wszystkich“ (KL 48). Takie zjednoczenie z Bogiem i ludźmi we Mszy św., jako doświadczenie autentycznej miłość Boga
i bliźniego, pobudza do podjęcia dzieła ewangelizacji.

3. Umiłowanie Chrystusa zachętą do podjęcia dzieła ewangelizacji
Apostołowie, umiłowani przez Jezusa Chrystusa, otrzymali od swego
Pana i Mistrza, nakaz ewangelizacji: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Stąd Kościół – umiłowana Ob110
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lubienica Chrystusa – od samego początku zdawał sobie sprawę z tego, iż
słowa Założyciela muszę głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, bo
na to zostałem posłany (Łk 4,43), odnoszą się zdecydowanie do niego.
Świadomość tego obowiązku, potwierdził św. Paweł Apostoł, pisząc do
Koryntian: 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). Kościół zatem jest dla ewangelizacji. I to nie
tylko z racji otrzymanego nakazu kontynuacji misji Chrystusa, ale przede
wszystkim jako odpowiedź na okazaną mu miłość na wzór miłości oblubieńczej.
Każdy chrześcijanin świadomy wielkich Bożych darów, po ubogaceniu swego serca miłością przez modlitwę, oﬁarowanie się Najświętszemu
Sercu Jezusa i owocne uczestnictwo we Mszy świętej, wypowiada swoją
miłość do Boga i bliźnich, w podjęciu dzieła ewangelizacji. Jest to najlepszy sposób, aby w tym, co zaistniało w duszy, uczestniczyło także ciało.
Wielka miłość wypełniająca serce człowieka szuka ujścia na zewnątrz.
Po „dotknięciu” sercem umiłowanego Boga, pragnie dotknąć człowieka,
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, służąc bliźnim. I w tym celu
podejmuje – na możliwych dla siebie odcinkach – dzieło ewangelizacji.
Tak postępowali wielcy święci, a zwłaszcza wielcy męczennicy, misjonarze, wychowawcy czy pełniący dzieła miłosierdzia29.
Podejmując męczeństwo – najwyższą próbą miłości, chrześcijanin zaświadcza, że „ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie nie zdoła (go)
odłączyć od miłości Chrystusa”30. Należy bardzo mocno podkreślić, że to
właśnie gorąca miłość ku Bogu, dała męczennikowi „siłę do pokonania
cierpień ciała”31. Z miłości do Chrystusa, obecnego w drugim człowieku,
O. Maksymilian Kolbe oddał za niego swoje życie, w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, przyjmując męczeńską śmierć w bunkrze głodowym, 14 sierpnia 1941 r. Od tego dnia Męczennik oświęcimski prowadzi
nadal dzieło ewangelizacji, głosząc Ewangelię miłości.
Kościół żyje świadomością, iż na nim spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary i zbawienia, co uskutecznia się w dziele ewangelizacyjnym,
29

Zob. H. Słotwińska. Wychowawcza wartość wzorów osobowych. Lublin 2008 s. 336-457.
MR 1986 s. 79’: Św. Karola Lwangi i Towarzyszy: Ant. na Kom. s. 18”: Msza o wielu
męczennikach poza okresem wielkanocnym; MR 1986 – Dodatek s. 19: Bł. Karoliny
Kózkówny: Ant. na Kom.; por. Rz 8.38-39: LG I. s. 1105; 1126-1127: I Nieszpory –
Czytanie: Rz 8.35. 37-39.
31
MR 1986 s. 19”: Modl. nad darami; por. s. 22”.
30
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podejmowanym przede wszystkim przez misjonarzy. Należy zauważyć, że
dzięki nauczaniu świętego misjonarza „ludy pogańskie przeszły z ciemności do światła prawdy”32. Zazwyczaj żyjemy w przekonaniu o tym, że to
sam misjonarz decyduje się na pracę misyjną a często zapominamy o tym,
że jest on wybrańcem i posłańcem Boga. To Bóg posłał – „jako apostołów
Ewangelii”: „do ludów Irlandii świętego Patryka, biskupa”33, a „świętego
Oskara biskupa… do ludów bałtyckich”34. Pierwszy z nich, z wielką pokorą pisze o swojej gorliwości ewangelizacyjnej: „Skądże mi… tak wielki
i zbawczy dar poznania i kochania Boga, skłaniający do opuszczenia ojczyzny i rodziców, by udać się do ludów irlandzkich, aby głosić im Ewangelię i znosić od niewiernych obelgi oraz wzgardę mojego pielgrzymowania i liczne prześladowania aż do uwięzienia i oddania mojej wolności dla
wolności innych?”35.
„Gdybyśmy pamiętali o Bożym miłosierdziu, to w miarę naszych sił
nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra… Podobnie bowiem jak woda gasi
ogień, tak miłość usuwa grzechy”36. Bóg bogaty w miłosierdzie, natchnął
m.in. „świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Syna Bożego”. Bóg bowiem „w przedziwny
sposób działa w dziejach człowieka. Oto rzucając go przed sobą na kolana
każe mu również uklęknąć przed Jego braćmi, bliźnimi. Tak właśnie stało
się w życiu Brata Alberta: rzucony na kolana przed Majestatem Bożym,
upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”37.
Działalność wychowawców ma również wymiar ewangelizacyjny.
Prawdziwym wychowawcą i równocześnie ewangelizatorem jest ten, kto
kierując się miłością całkowicie, poświęca się wychowankom. Takim
wychowawcą był św. Jan Bosko. Powołany na „ojca i nauczyciela młodzieży”, który o nic nie prosząc Boga dla siebie, a tylko o doprowadzenie do Niego powierzonych mu wychowanków, zanosił „wiarę, światło
i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę” i pragnął „wszystkim stać
się dla wszystkich, aby poznali nowinę łaski”. Napełnione miłością życie
32
33
34
35
36
37

MR 1986 s. 37”: Msza 31: Kolekta pierwsza.
LG II s. 1288: Modlitwa.
LG III s. 1106: Modlitwa.
Z „Wyznania” św. Patryka. biskupa. Rozdz. 14-16. LG II s. 1287.
Z listów św. Jana Bożego. Archiwum zakonu Bonifratrów. LG III s. 1148-1149
Z kazania kardynała Karola Wojtyły. Kazanie na 50-lecie śmierci Br. Alberta. LG III
s. 1242.
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św. Jana, jest prawdziwym wyzwaniem dla nas, wypowiedzianym w prośbie do Boga: „abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu”38. Zatem, dobrym chrześcijańskim
wychowawcą, całkowicie oddanym dzieciom i młodzieży, jest ten, który
może za św. Pawłem apostołem powtórzyć: Będąc tak pełni życzliwości
dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze,
tak bowiem staliście się nam drodzy (1 Tes 2,8)39.
Podjęcie dzieła ewangelizacji ma wielkie znaczenie dla wszystkich ludzi, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Podkreśla tę prawdę
papież Paweł VI: „Głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym
nadziei, ale również często nękanych lękiem i trwogą, należy uznać bez
wątpienia za służbę świadczącą nie tylko społeczności chrześcijan, ale
także całej ludzkości” (EN 1). Dlatego tak ważne jest ciągłe wzrastanie
w miłości Chrystusa, zwłaszcza przez gorliwą modlitwę, kult Najświętszego Serca Jezusa, owocne uczestnictwo w Eucharystii, ponieważ tylko
w ten sposób, pojawi się w życiu człowieka taki moment, że w końcu
powie za św. Pawłem: Caritas Christi urget nos (2 Kor 5,14) – miłość
Chrystusa przynagla mnie do podjęcia ewangelizacji. Nie mogę dalej stać
z boku, gdy tak wielu, nawet w moim otoczeniu czeka na Ewangelię – Dobrą Nowinę, głoszoną nie tylko słowem, ale także życiem.

38
39

Św. Jan Bosko. LG III s. 1084: Modlitwa s. 1082: Godzina czytań. Hymn.
Por. Św. Józef Kalasanty. Godzina czytań. Responsorium: LG IV s. 1105.
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KATECHEZA NOWOEWANGELIZACYJNA
Współczesnemu człowiekowi z trudnością przychodzi otwarcie się
na idee ogólne, ponieważ utracił pasję poznawania prawd uniwersalnych.
Liczą się dla niego prawdy konkretne, mające bezpośrednie przełożenie
praktyczne i zarazem odpowiadające na pytania egzystencjalne. Katecheza nowoewangelizacyjna powinna spróbować wychodzić naprzeciw tej
wrażliwości człowieka ponowoczesnego, który nie jest całkowicie głuchy na prawdę, ale do niej dochodzi inną drogą. Jak można zaobserwować, treści wiary są przyjmowane przez młodzież chętniej, jeśli dotykają
ich one bardzo osobiście i osobiście są przekazywane, poparte świadectwem osobistej zażyłości z Chrystusem. Młodzi ludzie chcą zobaczyć
Chrystusa, który żyje i działa w świadkach Ewangelii. Punktem wyjścia
musi być ożywiona miłość do człowieka. Zaangażowanie przez miłość
jest najbardziej autentyczne i najsilniejsze, a także najbardziej humanistyczne i personalistyczne. Prawdy wiary są niezmienne i katecheza powinna również odbudować i ożywiać motywy przyjęcia fundamentów
chrześcijaństwa.
1. Nowa ewangelizacja
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15) jest misyjnym
wezwaniem skierowanym do wszystkich wierzących do głoszenia Dobrej
Nowiny. Kościół wierny temu nakazowi wciąż podejmuje dzieło ewangelizacji z nowym zapałem i zaangażowaniem. Misja ewangelizacyjna, kontynuując dzieło Jezusa Chrystusa, „jest koniecznym i niezastąpionym wyra115
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zem najgłębszej natury Kościoła”1. Jest ona manifestacją życia i witalności
wspólnoty wierzących ożywianej przez Ducha Świętego. Re-ewangelizacja, czyli nowa ewangelizacja, podejmowana jest głównie tam, „gdzie całe
grupy ochrzczonych utraciły sens wiary albo wprost nie uważają się już za
członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii” (RM 33). Nowe okoliczności społeczno-kulturowe i ekonomiczno-polityczne wymagają, aby doświadczenie wiary było przeżywane w nowy
sposób. Osobom, które oddaliły się od Kościoła i nie odnoszą się w życiu
do praktyk chrześcijańskich, należy pomóc w nowym spotkaniu z Chrystusem, „bo tylko On napełnia nasze ludzkie życie głębokim sensem i pokojem – wyjaśnia Benedykt XVI – [należy też] sprzyjać odkryciu na nowo
wiary, źródła łaski, niosącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne
i społeczne”2. W Deklaracji końcowej Specjalnego Zgromadzenia Synodu
Biskupów poświęconego Europie z 1991r. czytamy, że „ta ewangelizacja jest
świadomie nazwana nową, ponieważ Duch Święty ciągle ukazuje nowość
słowa Bożego i duchowo ożywia ludzi (por. J 3,2). Jest ona również nowa,
ponieważ nie utożsamia się z żadną określoną cywilizacją: Ewangelia Jezusa Chrystusa może promieniować na wszystkie kultury”3.
Nowość ewangelizacji to również odnowiona świadomość obowiązku
poszukiwania nowych dróg, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do wszystkich
ludzi. Nie chodzi tu ani o spektakularny sukces, ani o wyścig wielkich
liczb nawróconych. Ewangelizacja nie polega na przyciągnięciu wielkich
rzesz ludzi za pomocą wyraﬁnowanych metod. Nowość ewangelizacji to
umiejętność rozpoczynania wciąż od nowa z cierpliwością i pokorą. Boże
sprawy zaczynają się zawsze od ziarnka gorczycy (por. Mk 4,31-32) i stają
się wielkie (wyrosłym drzewem), w odróżnieniu od masowych przedsięwzięć, które zazwyczaj są nietrwałe. Zewnętrzny sukces nie jest znakiem
obecności Boga. „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
1

2

3

Benedykt XVI. List Apostolski w formie motu proprio Ubicumque et semper powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Castel Gandolfo 2010.
Benedykt XVI. Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Homilia podczas Mszy św.
Na uroczyste rozpoczęcie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Rzym
7.10.2012 r. [online] [dostęp: 10.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/synod_07102012.html›; Zob. Ewangelia
w świecie. Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego. OsRomPol 33:2012 nr 12 s. 28.
Deklaracja końcowa Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie. OsRomPol 13:1992 nr 1 s. 46.
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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”4. Podobnie nowoewangelizacyjny kierunek duszpasterskiej działalności Kościoła widzą Ojcowie Synodalni XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego: „Nowa ewangelizacja jest zatem synonimem
misji; wymaga umiejętności rozpoczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Nowa ewangelizacja jest przeciwieństwem
samowystarczalności i polegania na sobie samym, mentalności status quo
i takim pojmowaniu duszpasterstwa, które sądzi, że wystarczy dalej postępować tak, jak się postępowało zawsze. Dziś «business as usual» już nie
wystarcza. Jak starają się zaznaczyć niektóre Kościoły lokalne, nadszedł
czas, by Kościół wezwał swe wspólnoty chrześcijańskie do nawrócenia
duszpasterskiego, ukierunkowania swych działań i struktur na misję”5.
Nowa ewangelizacja nie jest nową doktryną, lecz przede wszystkim
nową metodologią ewangelizacji. Nie ma innej Ewangelii od tej, którą
Bóg przyobiecał przez Proroków, ujawnił i obwieścił w Słowie Wcielonym
oraz polecił głosić Apostołom „jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej
i normy moralnej” (KO 7). Jan Paweł II wyjaśnia, że „nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu «nowej Ewangelii», której źródłem bylibyśmy
my sami, nasza kultura, nasze rozumienie potrzeb człowieka. Nie byłaby
to wcale «ewangelia», ale zwykły ludzki wymysł, pozbawiony zbawczej
mocy. Nie polega też na usuwaniu z Ewangelii tego wszystkiego, co wydaje się trudne do pogodzenia ze współczesną mentalnością. To nie kultura
bowiem jest miarą Ewangelii, ale Jezus Chrystus miarą wszelkiej kultury
i każdego ludzkiego dzieła. Bodźcem do nowej ewangelizacji nie może
być chęć «przypodobania się ludziom» i «zabiegania o ich względy», ale
odpowiedzialność za dar, jaki Bóg uczynił w Chrystusie, w którym możemy poznać prawdę o Bogu i o człowieku i zdobyć prawdziwe życie”6.
Niedopuszczalne jest więc – w imię źle pojmowanego pluralizmu,
ekumenizmu czy dialogu – jakiekolwiek kształtowanie Dobrej Nowiny
4

5

6

J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja. [online] [dostęp: 20.09.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/ratzinger_ewangelizacja. html›.
Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Watykan 2011 nr 10.
Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska. Przemówienie na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej CELAM. Santo Domingo 12.10.1992 r. OsRomPol 13:1992 nr 12 s. 23.
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w myśl rzekomych „oczekiwań” adresatów. Wyzwalającą moc posiada
jedynie Prawda (por. J 8,32), a jest nią sam Chrystus (por. J 14,6). „Dlatego Ewangelię trzeba głosić wiernie i bez zniekształceń, tak jak została
zachowana i przekazana przez Tradycję Kościoła (...). W dziele ewangelizacji jedność wiary Kościoła musi być wyraźnie widoczna nie tylko
w autentycznym nauczaniu biskupów, teologów, katechistów i wszystkich,
którzy mają udział w głoszeniu i przepowiadaniu wiary”7. Jan Paweł II
dodaje, że „nowość ewangelizacji odnosi się do nowej postawy i stylu,
nowego wysiłku i programu, nowego zapału, metod i środków oddziaływania”8. Nowe metody i środki wyrazu winny sprostać odpowiedzi
na pytania o sposób głoszenia Ewangelii tak, by była rozumiana przez
ludzi żyjących współcześnie; chodzi tu o używanie odpowiedniego języka i form literackich, o wejście w kulturę, w której żyją ewangelizowani
ludzie, o sposób mówienia o tym, że w dzisiejszym zsekularyzowanym
świecie Bóg istnieje. Ludziom współczesnym „nowa ewangelizacja musi
zatem dać odpowiedź spójną, trafną i przekonującą, zdolną umocnić wiarę
katolicką w jej podstawowych prawdach, w jej wymiarze indywidualnym,
rodzinnym i społecznym”9.
Aby to osiągnąć, w myśl Jana Pawła II, należy przede wszystkim dokonać syntezy trzech elementów doktrynalnych i pastoralnych, „które
stanowią jakby trzy współrzędne nowej ewangelizacji: chrystologii, eklezjologii i antropologii. Głęboka i solidna chrystologia, oparta na zdrowej
antropologii i połączona z jasną i prawidłową wizją eklezjologiczną, pozwoli stawić czoła wyzwaniom, które stoją dziś na przeszkodzie pracy
ewangelizacyjnej”10.
2. Katecheza nowa czy ewangelizacyjna?
Chociaż ewangelizacja oznacza szeroko rozumianą, wszelką działalność Kościoła, to katecheza zajmuje w niej „istotny «moment»” (DOK
59) i jest ściśle z nią powiązana. Miejsce katechezy w procesie ewangelizacji jest stałe i nieodzowne (por. CT 19-20; DOK 34-64; PDK 54-57).
„Nieodzownie staje się katecheza ewangelizacyjna, czyli katecheza na7

Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska s. 23.
Tamże s. 24-25.
9
Tamże s. 25.
10
Tamże s. 23.
8
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sycona sokiem ewangelicznym i sporządzona w języku przystosowanym
do czasu i osób” (DOK 194). Poprzez swoją ewangelizacyjność wiąże się
ona z nową ewangelizacją, w ramach której zarówno Dyrektorium ogólne o katechizacji, jak i Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego
w Polsce postuluje pre-katechezę. Polegałaby ona na głoszeniu Dobrej Nowiny, pobudzając w ten sposób do nawrócenia i trwałego wyboru wiary,
aby następnie mogła być kontynuowana katecheza w ścisłym znaczeniu
jako wychowanie w wierze dla tych, którzy uwierzyli (DOK 62; PDK 56)
i chcą się zaangażować w aktualizację potwierdzania siebie w świetle wiary. „Katecheza ewangelizacyjna, połączona w miarę potrzeby z pierwszym
głoszeniem Ewangelii i pre-katechezą, stanowi wymóg nowej ewangelizacji. Powinna ona uświadamiać uczniom ich własne życiowe sytuacje,
pomóc im w określeniu sensu i odkrywaniu religijnego wymiaru przeżywanych przez nich problemów” (PDK 56).
Czy zatem w procesie nowej ewangelizacji potrzeba nowego modelu
katechezy? Otóż katecheza odnawia się zawsze i staje się adekwatna dla
nowych sytuacji, ilekroć podejmuje zadanie ewangelizacji. Ona zmusza
katechezę, aby poszukiwała nowych metod i sposobów realizacji przekazu
wiary tak, aby umożliwić katechizowanym ponowne lub nowe spotkanie
z Chrystusem; by On stał się podstawowym odniesieniem ich życia. Takie
ukierunkowanie katechezy wyraźnie pokazuje jej bardzo naturalny i znaczący udział w procesie nowej ewangelizacji. Jej zasadniczym celem jest
„sprawianie”, aby znano Chrystusa oraz aby wiara była poznawana, doświadczana, kształtowana, rozwijana i umiejętnie wiązana w życiu człowieka z jego ziemskim działaniem. Katecheza w opcji ewangelizacyjnej
skupiona jest wokół Dobrej Nowiny, a jej celem pozostaje „wewnętrzna
przemiana, nawrócenie, zmiana sposobu myślenia, przywrócenie uczniów
Chrystusowi, ponowne z Nim spotkanie i zjednoczenie, odnowienie przyjaźni i zażyłości – podkreśla J. Kochel. […] Prawdziwa nowość katechezy ewangelizacyjnej polega na tym, że odpowiada ona na nowe problemy i trudności, z nowym zapałem i entuzjazmem przekazuje Ewangelię
współczesnemu człowiekowi i szuka nowego języka, sposobów i technik
komunikacji wiary”11.
Istotna jest w tym procesie dbałość o to, „by depozyt doktryny chrześcijańskiej był strzeżony i nauczany bardziej skutecznie, przekazywany
w nieskażonej i niezmienionej formie, ale na nowy sposób, jakiego wy11

J. Kochel. Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 51.
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magają nasze czasy”12. Bezcenne jest również odnowione wychowanie do
wiary, obejmujące nie tylko znajomość jej prawd oraz wydarzeń zbawienia, ale polegające na zdobywaniu serc dla Chrystusa. Wiara musi mówić
w sposób „odnowiony”, bardziej wyrazisty, zachowując jednakże swą odwieczną treść, bez ustępstw czy półśrodków. „Stale trzeba równoważyć
ścisłość intelektualną skutecznym, atrakcyjnym i całościowym komunikowaniem wiary Kościoła. Należy kształcić młodzież do miłości Boga,
praktykowania moralności chrześcijańskiej i życia sakramentalnego, jak
też w nie mniejszym stopniu do pielęgnowania modlitwy osobistej i liturgicznej”13.
Katecheza nowoewangelizacyjna winna zachować również podstawowe prawo wierności: Bogu i człowiekowi (DOK 145; PDK 31) dla większej skuteczności ukazywania i świadczenia o miłości Boga do człowieka, uosobionej w Jezusie Chrystusie i stanowiącej Boży związek miłości
międzyludzkiej. Zasada ta wskazuje, że to człowiek jest ostatecznie celem procesu katechetycznego – poprzez komunię z Jezusem Chrystusem,
która jest celem nadrzędnym katechezy – winien być doprowadzony do
samorozumienia, realizacji swojego człowieczeństwa, stopniowego spełniania osobowego w świetle Osoby Chrystusa, która przenika osobę ludzką, umacnia, udziela szczególnej siły i mocy do realizacji życia chrześcijańskiego w konkretnej historii własnego życia. Zasada wierności Bogu
i człowiekowi – jak rozwija to A. Kiciński – „wzywa do wierności depozytowi wiary, a jednocześnie nakłada na katechezę obowiązek wspierania
człowieka w realizacji powołania chrześcijańskiego i odpowiadania na
jego życiowe pytania i problemy”14. W rzeczywistości katecheza „przebiega” w samym człowieku, dokonuje się w głębi jego egzystencji i tam,
w owej głębi, dotyka misterium Boga i człowieka.
Wychowanie w wierze, które realizuje katecheza nie jest zatem „dodatkiem” do przekazu informacji czy wiedzy religijnej, lecz interpretacją człowieka i tym, co go przekształca. „Wiara daje człowiekowi jakieś
12

13

14

Benedykt XVI. Papież do episkopatu Włoch o nowej ewangelizacji jako odpowiedzi na
współczesne problemy. [online] [dostęp: 24.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://
www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=590713›.
Benedykt XVI. Papież do biskupów z USA o znaczeniu edukacji religijnej młodych
dla nowej ewangelizacji. [online] [dostęp: 07.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://
www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=585511›.
A. Kiciński. Przedmowa. W: P.T. Goliszek. Katecheza i osoba. Wybrane zagadnienia
z metodologii personalistycznej w katechezie. Lublin 2010 s. 15.
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nowe rozumienie siebie i otaczającego go świata. Pod wpływem orędzia
Bożego, które człowiek przyjmuje, zmienia i przekształca się jego sposób
pojmowania rzeczywistości i ustosunkowania się do niej. Jeśli więc wiara
jest jakimś nowym sposobem pojmowania siebie i świata przez człowieka,
to wychowanie, jako udzielenie pomocy do stania się pełnym i dojrzałym
człowiekiem, nie może nie zwracać uwagi na to, jak człowiek pojmuje
siebie, jakimi wartościami je wypełnia, jak ustawia hierarchię potrzeb oraz
jak interpretuje swe życie w jego różnorodnych powiązaniach z otaczającym go światem. Nie może ono abstrahować od tego, co wiara mówi
o człowieku, o jego życiu i przeznaczeniu”15. Potrzeba raczej katechezy
szukającej związku z życiem, partycypującej w życiu bieżącym katechizowanego16, aż po głębokie przekształcenie jego historii w historię chrystyczną.
Działania katechetyczne nie tylko przekazują drogocenny depozyt doktryny chrześcijańskiej, ale również ukazują autentyczną prawdę
o człowieku, jego życiu i godności w świetle Osoby Chrystusa. Zatem
katechizacja w całym spektrum swego zaangażowania służy człowiekowi, między innymi przez rozważanie tajemnicy osoby ludzkiej w perspektywie Ewangelii, jej głębokich, wpisanych w naturę aspiracji, a przede
wszystkim uświadamia, kim człowiek jest, jaki człowiek jest oraz kim
być powinien i jakim być powinien17. Dzięki katechezie, człowiek nabywa
także umiejętności samopoznania siebie w świecie osobowym. W dalszej
kolejności odkrywa w sobie zdolności i umiejętności samowychowania,
samostanowienia, samopanowania. Podejmuje w konsekwencji wysiłek
pełniejszego, tj. integralnego rozumienia siebie oraz innych. Zrozumienie
to, w efekcie prowadzi do odpowiedzialności. Jako osoba odpowiedzialna
potraﬁ dojrzalej kochać siebie i innych, wchodzić w autentyczne relacje
i tworzyć wspólnotę rodzinną, eklezjalną, narodową. Wreszcie zauważa,
że nie może w pełni żyć, działać, tworzyć, kochać bez odniesienia do Osoby Doskonałej (Persona Perfecta). Dopiero w świetle Osoby Chrystusa
człowiek poznaje ostatecznie siebie i innych; z kolei analiza własnej osoby
wiedzie do trwałej komunii i zażyłości z Odkupicielem i Zbawicielem.
Świat osoby ludzkiej w sposób naturalny i prosty prowadzi do więzi ze
15

16
17

R. Murawski. Wychowanie w wierze: co to jest? W: Wychowanie w wierze w kontekście
przemian współczesności. Red. R. Buchta, S. Dziekoński. Katowice 2011 s. s. 21.
Por. M. Majewski. Tożsamość katechezy integralnej. Kraków 1995 s. 117.
Zob. K. Bochenek. Wartości personalistyczne postulatem współczesnego wychowania.
W: Dzisiejszy katecheta. Red. J. Stala. Kraków 2002 s. 75-88.
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Światem Boskim. Uszanowanie osoby, jej niepodważalnej wartości i godności tworzy w sposób naturalny przestrzeń relacji z Bogiem. Okazuje się
bowiem, że pod wpływem Chrystusowej Ewangelii wiara nabiera realizmu, a człowiek podejmuje zadania swojego życia, przezwycięża swoje słabości, odwraca się od zagrożeń, narzuca sobie dyscyplinę, osiąga
umiejętność rezygnacji i mądrej ascezy18. Zatem nowoewangelizacyjne
wyzwanie to „troska o katechezę szukającą człowieka”, katechezę prowadzącą do rozumienia ludzkiej egzystencji i aktualizowania życia w świetle
Ewangelii i wynikającej z jej przyjęcia wiary.

2. Treści katechezy nowoewangelizacyjnej
Przywołane w pierwszym punkcie trzy współrzędne nowej ewangelizacji, które zaleca Jan Paweł II19, można określić jako kerygmatyczno-personalistyczne. Te podstawowe magistrale nowej ewangelizacji odnajdujemy w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, które podaje „normy i kryteria
przedstawiania orędzia ewangelicznego w katechezie”20. Współrzędne
nowej ewangelizacji w odniesieniu do katechezy można przedstawić następująco: 1) chrystocentryzm – chrystocentryzm trynitarny orędzia ewangelicznego (DOK 98-100); 2) eklezjalność orędzia ewangelicznego (DOK
105-106); 3) orędzie znaczące dla osoby ludzkiej (DOK 116, 118).

2.1. Chrystocentryzm orędzia nowoewangelizacyjnego
Adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi poucza o podstawowym zadaniu Kościoła, jakie powinien spełniać we współczesnym
świecie. Należy do niego przede wszystkim „świadczenie, że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym, dał wszystkim rzeczom
istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego” (EN 26). W tym samym
duchu podążają pouczenia Synodu Biskupów 1991r. poświęconego nowej
ewangelizacji Europy. Według uczestników tego Synodu należy w pierwszym rzędzie ukazywać Boga Ojca, który kocha ludzi i który z miłości do
18

19
20

Por. P.T. Goliszek. Antropologia personalistyczna w katechezie. RT 55:2008 z. 6 s. 243,
250-251.
Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska s. 23.
DOK s. 83.
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człowieka posłał swego Syna jako Zbawiciela (J 3,16). Tę merytoryczną
wskazówkę Deklaracja końcowa Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów z 1991 r. streszcza w słowach: „Bóg cię kocha. Chrystus przyszedł
dla Ciebie”. Należy więc głosić tę fundamentalną prawdę „o Bogu, który
tak nas ukochał, że Jego Syn stał się dla nas Człowiekiem”. Bóg głoszony światu przez Kościół ewangelizujący „jest Bogiem przychodzącym do
nas, udzielającym się nam, prawdziwym Emmanuelem (Mt 1,23)”21.
Treść nowoewangelicznego orędzia pozostaje zatem niezmienna, bo jej
istotą jest „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8).
Jan Paweł II przypomina, iż nie wolno pomniejszać i zniekształcać Jezusa
Ewangelii przez jakieś zabiegi redukcyjne: „Nowość ewangelizacji nie dopuszcza zmiany treści orędzia ewangelicznego, ponieważ Chrystus jest „ten
sam wczoraj, dziś i na wieki”. Ewangelię trzeba głosić wiernie i bez zniekształceń. Aby była prawdziwa ewangelizacja, trzeba głosić imię i naukę, życie i obietnice, Królestwo i tajemnice Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego”22.
Skoro Dobrą Nowinę, którą Bóg kieruje do człowieka, stanowią: egzystencja, nauczanie i życie Jezusa Chrystusa, to ewangelizowanie oznacza ukazywanie światu konkretnej Osoby. Ewangelizować to „świadczyć
wyraźnie 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 istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego”
(EN 26). Nie może być prawdziwej ewangelizacji, jeśli „nie głosi się imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego,
Syna Bożego” (EN 22).
W obliczu różnorakich pokus „nowoczesnych adaptacji Ewangelii”
proces nowej ewangelizacji należy rozumieć jako odpowiedzialność za
dar, którym jest możliwość głoszenia Jezusa Chrystusa23. Współcześnie
bardziej niż kiedykolwiek ujawnia się nagląca potrzeba ponownego głoszenia Chrystusa i wyjaśniania Jego nauczania – w warunkach obojętności religijnej czy prowokacyjnego zgoła zwalczania Ewangelii. Zasadnicze zadanie katechezy nowoewangelizacyjnej w tym względzie oznacza
przekaz orędzia, które jest „skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa”
(DOK 97). Chrystocentryzm ten oznacza, że w centrum katechetycznego
21

22
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Deklaracja końcowa Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie s. 47.
Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska s. 24-25.
Por. M. Zając. Ewangelizacja budzeniem zaufania do Słowa Bożego. W: Katecheza
ewangelizacyjna s. 180-181.
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przekazu znajduje się Chrystus, do Którego winni być prowadzeni katechizowani w taki sposób, aby zechcieli Go poznać, pójść za Nim i pozostać w osobowej komunii. Wszelka zaś rzeczywistość doczesna i wieczna winna być interpretowana w świetle Osoby Chrystusa (hermeneutyka
chrystyczna). Chrystus stanowi centrum zarówno historii zbawiania, jak
i historii ludzkiej oraz jest Hermeneutą ich sensu i celu. Zadaniem katechezy jest więc przekazywać prawdę o Chrystusie i Jego nauce bez zniekształceń (por. DOK 98). Natomiast w środowiskach, gdzie Chrystus jest
mało znany lub brak zrozumienia i zainteresowania Jego Osobą i dziełem
zbawczym, prawdy wiary winny inspirować i przenikać treść katechezy
tak, aby doprowadzić poszczególne osoby do spotkania i zjednoczenia
z Nim (por. PDK 73).
Chrystocentryzm katechezy ze swej natury jest trynitarny i prowadzi do
wiary w Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zadaniem katechezy jest więc
chrystocentryczno-trynitarny przekaz prawdy o Trójjedynym Bogu i Jego
wewnętrzosobowym bytowaniu, które stanowi wzór dla życia indywidualnego i wspólnotowo-społecznego człowieka (por. DOK 100; PDK 74).
Nowoewangelizacyjna katecheza bardziej musi służyć Chrystusowi niż
sobie samej. Nie chodzi o to, by działalność katechetyczna była celem sama
w sobie, owiana sukcesami i liczbami frekwencji, lecz by tworzyć przestrzeń
dla Jezusa Chrystusa, który jest życiem. Poprzez katechezę mamy zdobywać ludzi nie dla godzin lekcyjnych, nie dla duszpasterskiej satysfakcji, ale
w imieniu Chrystusa dla Ojca. Jest to właściwe ukierunkowanie chrystocentryzmu trynitarnego, gdyż Chrystus zawsze przemawiał w imieniu Ojca,
z Nim był zjednoczony i wszystkich wprowadzał w trynitarna komunię Osób.
„Właściwym zadaniem katechezy jest pokazanie, kim Jest Jezus
Chrystus, czym jest Jego życie i Jego posługa oraz przedstawienie wiary
chrześcijańskiej jako pójście za Jego Osobą” (DOK 41). Naśladowanie
Chrystusa nie oznacza jedynie naśladowania Jezusa jako człowieka, ale
prowadzi do upodobnienia się do Niego przede wszystkim w jedności i posłuszeństwie Ojcu. Nie jest to również tylko kwestia moralności, lecz także harmonii pomiędzy Bożym działaniem a ludzką odpowiedzią. Dobitnie
wyjaśnia tę kwestię w swojej pierwszej encyklice Benedykt XVI: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej
idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu
nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (DCG 1).
Przylgnięcie i pójście za Jezusem to dostosowanie i podporządkowanie się
Prawdzie, „która nie jest ideą, ideologią czy sloganem, ale Osobą, Chry124
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stusem, Bogiem”24. Do takiego naśladowania jedyną drogą jest komunia
z Chrystusem, osiągalna w życiu sakramentalnym, do którego permanentnie prowadzi katecheza.
Zadaniem chrystocentryzmu nowoewangelizacyjnej katechezy jest
jeszcze jeden aspekt: jest nim tajemnica paschalna – krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Wydawałoby się, że istotna prawda o Jezusie Zbawicielu, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał jest znana. Z łatwością
uznawana jest za oczywistość. Tymczasem doświadczenie paschalne jest
prawie nieobecne. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oczywistość, o której się nie mówi, przestaje być oczywistością. Schodzi ona w cień, zostaje
zredukowana i zastąpiona tym, o czym się mówi. Wiele osób utożsamia
się więc z wiarą, ale rozumianą jako religijność i pobożność, utożsamia
się również z instytucjami i działaniami Kościoła. Kiedy jednak ci sami
zostaną zapytani o to, czy utożsamiają się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa – jako początkiem wiary i chrześcijaństwa – wówczas są
bezradni. Naśladowanie i głęboka zażyłość z Chrystusem to udział w Jego
krzyżu, połączenie z Jego miłością, uczestnictwo w przemianie naszego
myślenia i życia, która prowadzi do narodzin nowego człowieka, stworzonego zgodnie z zamysłem Boga25.
2.2. Eklezjocentryzm orędzia nowoewangelizacyjnego
Pomiędzy chrystocentryzmem a eklezjocentryzmem zachodzi ścisły
związek i harmonia. Sam Jezus Chrystus, Ewangelia Boga, był pierwszym
i największym głosicielem Ewangelii i Objawicielem Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,16). Zwiastuje zbawienie – wielki dar Boga, obwieszcza
Królestwo Boże, zapowiada wszystkim wyzwolenie od grzechu i od Złego,
uzdrawia chorych, rozmnaża chleb, wskrzesza umarłych (por. EN 6-12).
Jezus zbliża się do świata, uświadamia bliskość Boga, nie tylko nazywa
Boga Ojcem, ale mówi do Niego Abba (Mk 14,36). W tym jednym słowie
objawia On jednocześnie Boga jako dobrego Ojca całej ludzkości i zarazem swoją świadomość synostwa Bożego26. Kerygmat Jezusa Chrystusa
24
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Benedykt XVI. Powitanie uczestników Światowych Dni Młodzieży na placu Cibeles.
Madryt 18.08.2011. [online] [dostęp: 19.08.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://
ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1215/powitanie-uczestnikow-sdm-na-placu-cibelessierpnia/›.
Por. J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja art. cyt.
Por. W. Kasper. Jezus Chrystus. Tł. J. Tyrawa. Warszawa 1983 s. 75-76.
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odkrywa więc wielką prawdę o Bogu i człowieku. Bóg lituje się nad ludzkością. Wkracza w bieg dziejów, gdzie kluczowym Jego wezwaniem jest
otwarcie się na ideę Królestwa Bożego. Jezus Chrystus to „Pełnia Bóstwa
na sposób ciała” (Kol 2,9) Jest to „Człowiek człowieka”. W nim streszczają się świat, historia i wszystko się dokonuje – Jezus Chrystus Factum est.
Podobnie ma czynić Kościół; głosić i uobecniać w sobie – będąc Mistycznym Ciałem Chrystusa – miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego,
Boga kochającego i miłosiernego. Na tym też polega świadczenie o Bogu,
wynikające z doświadczenia Boga, a nie jedynie z wiedzy o Nim27. Kościół
ewangelizujący ma nie tylko mówić o Bogu i Jego miłości, ale zjednoczony z Nim i napełniony Jego Miłością powinien jednocześnie sam kochać,
okazywać miłosierdzie człowiekowi. Wówczas Bóg ukazuje się ludziom
jako konkretnie i rzeczywiście kochający, a nie tylko jako przedmiot czy
prawda wiary, którą należy intelektualnie akceptować ( por. DiM 3).
W takim razie dzieło nowej ewangelizacji to nowe ukazanie sercom
i umysłom, roztargnionym i zdezorientowanym, piękna i nowości spotkania z Chrystusem. Przestrzeń do takiego spotkania daje człowiekowi Chrystus w Kościele. Należy zatem sprzyjać takiemu doświadczaniu Kościoła,
aby wszyscy znaleźli w nim swój dom; ujawniać takie jego oblicze, które
będzie przyciągało wzrok współczesnych ludzi. Powinnością katechezy
jest między innymi udostępnianie takiego doświadczenia Kościoła, które
będzie zapraszać spragnionych ludzi i umożliwi im takie spotkanie Jezusa,
by Ewangelia mogła wejść w życie wszystkich28.
„Katecheza jest ze swej istoty aktem eklezjalnym. Prawdziwym podmiotem katechezy jest Kościół, który […] został posłany, by być nauczycielem wiary” (DOK 78). Eklezjalna natura katechezy niesie w sobie ścisłą
więź między Kościołem a katechezą oraz między katechezą a Kościołem.
Ta wzajemna zależność powoduje, że Kościół odpowiada za katechezę, organizuje ją jako przestrzeń, w której pomaga człowiekowi dojść „do kontemplowania i kosztowania Boga miłości” (DOK 45). W odpowiedzi katecheza niejako odwzajemnia się swemu podmiotowi i tworzy go. Katecheza
we wszystkich swoich wydarzeniach oraz płaszczyznach buduje i rozwija
27

28

S. Jacobs. How Must Catholics Evangelize? Evangelization and the Power of the Holy
Spirit. W: John Paul II and the new evangelization. San Francisco 1995 s. 63.
Por. Ewangelia w świecie. Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego nr 3. [online] [dostęp: 19.08.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://nowaewangelizacja.org/strefa-ewangelizacji/dokumenty-o-nowej-ewangelizacji/ewangelia-w-swiecie-oredzie-synodu-biskupow-do-ludu-bozego/›.
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Kościół (por. DOK 47, 86), i bardzo często „jest uważana za nieodzowny
i skuteczny czynnik kształtowania się Kościoła jako wspólnoty”29. Katecheza staje się przestrzenią, w której wierzący doświadczają i przeżywają
Kościół oraz z nim się utożsamiają. Ona w takim zespoleniu uwidacznia się
jako owoc ewangelicznej działalności Kościoła. Katecheza sama również
jest procesem przekazywania Ewangelii otrzymanej od wspólnoty eklezjalnej, którą ożywia, jednoczy i której służy (por. DOK 105-106). Dlatego
Kościół winien być ukazywany jako przedmiot i podmiot katechezy, depozytariusz Ewangelii i wiary oraz jako rzeczywistość dynamiczna, którą
tworzą i budują, stanowią i odnawiają katechizowani (por. PDK 75).
Zadanie katechezy w Kościele i z Kościołem polega zatem na urzeczywistnianiu traditio Evangelii, głoszeniu i przekazywaniu Ewangelii, która
jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1,16) i która
ostatecznie jest tożsama z Jezusem Chrystusem. Całkowite przylgnięcie
do Osoby Chrystusa, będące celem katechezy, to jednocześnie przylgnięcie do Jego Kościoła. Jest on mistyczną wspólnotą przyjaciół Boga, która
rodzi się z komunii z ożywczym Ciałem i Krwią Syna Bożego. W tych darach Kościół chce dać udział wierzącym, aby mogli “uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,21). Taki Kościół winna ukazywać
katecheza i do takiego Kościoła prowadzić – Kościoła, który nie ogranicza
– jak to jest ukazywane w środkach opiniotwórczych – lecz umacnia wolność człowieka; widzie ku miłości bezinteresownej i mającej na względzie
dobro wszystkich ludzi. Kościóła, który głosi i przekazuje wiarę, naśladuje działanie samego Boga. Przy czym „warto się zastanowić, na ile Kościół
potraﬁ jawić się jako rzeczywista wspólnota, żyjąca w prawdziwym braterstwie, jako ciało, a nie jako przedsiębiorstwo”30. Gdy katecheza „niesie”
Kościół jedynie jako wiedzę, strukturę, organizację, to jest za mało.
Przekonujący obraz Kościoła musi na nowo zajaśnieć w pięknie wiary,
zwłaszcza w czynnościach Liturgii świętej, przede wszystkim w niedzielnej Eucharystii. W celebracjach liturgicznych bowiem Kościół ujawnia
misterium Chrystusa oraz swoją naturę. Pod tym względem wiele oczekuje się od paraﬁi, gdzie ludzie z określonego miejsca mają dostęp do
wiary chrześcijańskiej i doświadczenia kościelnego. Jest ona miejscem
głoszenia Ewangelii i katechezy, celebracji liturgicznych, sprawowania
sakramentów, posługi charytatywnej. Wspólnota, która promieniuje świa29
30

M. Majewski. Spotkanie katechezy z teologią. Kraków 1995 s. 85.
Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla
przekazu wiary chrześcijańskiej - Instrumentum laboris. Watykan 2012 nr 39.
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dectwem wiary i życia chrześcijańskiego, w której doświadcza się radości
z bycia zgromadzonymi przez Ducha31.
Zadaniem eklezjocentryzmu katechezy nowoewangelizacyjnej będzie
ukazanie Kościoła jako rzeczywistości Bosko-ludzkiej, która posiada pełnię
prawdy i środków zbawienia oraz jako wspólnotę braterstwa i solidarności
w codziennym życiu człowieka – nie tylko w niedzielę i święta. Kształtowanie takiego obrazu i doświadczenia Eklezji uchroni przed niebezpieczeństwem „wspólnoty obywatelskiej”. Dodajmy jeszcze, że wychowanie eklezjotwórcze w katechezie musi się zmierzyć z rozpowszechnionym dzisiaj
w świecie stylem życia tylko dla siebie. Cywilizacja syta i obﬁtująca w dobra
materialne koncentruje uwagę człowieka na samym sobie, jest podłożem indywidualizmu i egoizmu, owocuje brakiem relacji międzyosobowych, kryzysem bezinteresowności, a także wywołuje lęk przed innymi ludźmi – to
nie sprzyja budowaniu więzi ze wspólnotą Kościoła oraz świadomości bycia
odpowiedzialnym za niego. Człowiek współczesny zaślepiony osiągnięciami
staje się zadufany w sobie oraz zapomina o miłosierdziu względem innych
ludzi i samego siebie. Poza tym pojawiają się błędne poglądy wymierzone
przeciw Kościołowi, który rzekomo pozbawia człowieka wolności i suwerenności, a przez swój apodyktyczny absolutyzm oraz dogmatyzm zniewala prawdą i burzy spokój człowieka. Ten wyolbrzymiony antropocentryzm
w konsekwencji rodzi niebezpieczeństwo depersonalizacji i odrzucenia
Kościoła. Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest personalizacja katechezy
eklezjotwórczej. Jest to nowa i głębsza socjalizacja ludzkiego „ja”, które
stopniowo, ale systematycznie otwiera się i respektuje „ty” i w ten sposób
odkrywa, a następnie buduje i rozwija „My”. Świadomość „My” oznacza
wejście na wspólną drogę z Bogiem. Katecheza, koncentrując się na osobie
ludzkiej i ukazując Kościół zakorzeniony w rdzeniu człowieka, w tajemnicy
jego osobowego wnętrza, będzie impulsem do zespolenia z absolutnym „Ty”,
czyli z Bogiem. To przekonujący obraz Kościoła, który nie tylko jest obecny w głębi człowieka, lecz w niej do niego przemawia; zna jego tajemnicę,
wychodzi ku niemu zwłaszcza w jego cierpieniu i samotności, gdy ulega on
złu. Broni człowieka przed złem zagrażającym mu zarówno od wewnątrz,
jak i zewnątrz; zabezpiecza jego transcendencję i ją ożywia. Potraﬁ odpowiedzieć na jego egzystencjalne pytania, rozwiązywać moralno-etyczne dylematy, nigdy nie zniewala, lecz służy i przekonuje mocą samego siebie. Zwłaszcza dziś, w kontekście ideologizującego relatywizmu, jest ostoją prawdy, jej
obiektywizmu i uniwersalizmu. Kościół patrzy na człowieka oczami Jezusa
31

Por. tamże nr 81.
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Chrystusa i uczy patrzeć na siebie samego oczami Zbawiciela; objawia człowieka samemu człowiekowi. Przede wszystkim zespala z Bogiem na wzór
zespolenia natur Boskiej i ludzkiej w Osobie Chrystusa. Do tak rozumianego
Kościoła winien mieć dostęp każdy katechizowany. Jego ludzkie „ja” i „My”
Kościoła nie dzieli żaden dystans. Takiego właśnie Kościoła potrzebują osoby młode i starsze jako przeciwwagi na struktury grzechu i zła; potrzebują
cywilizacji życia i miłości eklezjochrystycznej jako antidotum na „cywilizację śmierci”. Kościół jaśnieje we wszystkich dziełach Boga, a zwłaszcza
w człowieku i jego osobowym życiu, kiedy strzeże jego spotkania z Bogiem
i broni podmiotowości osoby ludzkiej oraz jej niezbywalnej godności32.
Katecheza eklezjotwórcza o charakterze personalistycznym jest ważna
i potrzebna współczesnemu człowiekowi, gdyż jemu potrzebny jest Kościół, który jest znakiem wiary. Zwłaszcza tym, których wiara w Kościół
i uczestnictwo w jego życiu zostały dziś wystawione na poważną próbę.
Tu spełnia się eklezjocentryzm katechezy nowoewangelizacyjnej – być
u boku dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych i tworzyć przekonujący obraz Kościoła oraz być miejscem jego doświadczania33; wprowadzić w tę osobową rzeczywistość o strukturze Bosko-ludzkiej, która
uobecnia działania Boga, obdarzającego człowieka powołaniem do zbawczego dialogu, dzięki któremu człowiek w pełni się realizuje jako osoba.
2.3. Prozopoiczność orędzia nowoewangelizacyjnego
Nowa ewangelizacja jest wyjściem Kościoła do człowieka i świata, dlatego w tym procesie „nie wolno oddzielić sprawy Boga od sprawy człowieka”34. Treścią nowej ewangelizacji oprócz Boga objawionego przez Jezusa
Chrystusa, w Duchu Świętym, który jest duszą Kościoła, winien być również
człowiek, w całej swej naturze cielesno-duchowej i powołaniu do nieśmiertelności, do życia wiecznego; człowiek w wizji i planie zbawczym Boga.
Należy głosić Boga w Jego relacji do człowieka, czyli Boga nie tylko in se ale
in actu i pro nobis, Boga zbawiającego, kochającego. W nowej ewangelizacji
chodzi o to, aby prawda o Chrystusie z całym swym dynamizmem, porusza32

33

34

Por. K. Kaucha. Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin 2008 s. 65-123.
Por. E. Alberich. Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa
2003 s. 172.
Deklaracja końcowa Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie s. 46.
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ła wolę, oświecała umysł oraz rozpalała uczucia serca osoby. Aby człowiek
wzrastał w coraz głębszym zakorzenieniu w Chrystusa i w Nim ocalił swoje istnienie oraz budował dojrzałe człowieczeństwo. Nowa ewangelizacja
posiada zatem charakter personalistyczny: jest to nieskończone ubogacenie
osoby ludzkiej przez Osoby samej Trójcy Świętej. Szczególnie w Chrystusie
Jezusie człowiek otrzymuje niedościgniony, jedyny w swoim rodzaju, wzór
realizacji własnego człowieczeństwa, które w łasce zbawienia osiąga kres
swoich możliwości. Gdzie wchodzi Ewangelia, tam przynosi się Dobrą Nowinę, która jest Osobą: Jezusem Chrystusem35. Nowa ewangelizacja przynosi
więc przyjaźń z Chrystusem, dzięki której człowiek doznaje miłości, oczyszczenia i odnowienia, otrzymuje też zdolność, aby kochać Boga i człowieka.
W ten sposób zwiastowanie Jezusa Chrystusa czyni ludzi dojrzałymi w wierze i człowieczeństwie. Dokonuje się wysokiej miary personalizacja człowieka, jego myśli, działań, postaw i całego życia doczesnego. Ewangelia ogarnia
całego człowieka i staje się zaczynem wysokiej miary jego egzystencji, aż po
spełnienie osobowe. Stąd ogromne znaczenie nowej ewangelizacji dla osoby ludzkiej, której przynosi najwyższe wartości i dary szczęścia. Ewangelia
i nowa ewangelizacja zatem są kuosobowe; dogłębnie prozopoiczne36.
Istotnym wyzwaniem nowej ewangelizacji jest zaostrzający się obecnie spór o człowieka. Współczesność odznacza się w dużym stopniu
skłonnością do relatywizowania prawdy o nim37. Dzisiejszy człowiek nie
35

36

37

Benedykt XVI. Orędzie z okazji 28 SDM w Rio de Janeiro 2013. „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody” (Mt 28,19) nr 3.
Łaciński termin persona, wywodzi się od greckiego słowa prosopon, które oznaczało
twarz, oblicze i w takim znaczeniu pojawiło się to słowo u Homera, z czasem zlewając
się ze znaczeniem maski w widowiskach teatralnych. Zarówno termin persona, jak
i prosopon akcentują samoistność, niepowtarzalność; prosopon stosowano do substancji swoistej, indywidualnej, poszczególnej, na określenie centrum tożsamości i indywidualności. Prozopologia patrzy na człowieka i rozumie go jako osobę całościowo,
integralnie, syntetycznie i realistycznie. Obejmuje swą myślą cały jego świat, w którym istnieje, żyje, działa, tworzy, uczy się i rozwija. W swoich dociekaniach skupia
się na człowieku i opisuje całościowo jego bogactwo we własnym świecie osobowym
(personologia indywidualna) oraz w relacji do innych światów osobowych, społeczności osób, relacji interpersonalnych (personologia społeczna). Prozopologia ujmuje
całą egzystencję doczesną człowieka we wszystkich jej wymiarach, wszelkie działanie
osoby ludzkiej, jej twórczość, systemy dążeniowe, idee i cały świat, do którego należy,
w którym i poprzez który działa i który chce przekształcać na swoją korzyść.
Por. CA 54; Z.J. Zdybicka. Personalistyczna koncepcja kultury, czyli „cywilizacja miłości człowieka”. W: Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej. Red. E. Kędzior-Niczyporuk. Lublin 2006 s. 13-20.
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wie, kim jest; zatracił poczucie swej tożsamości, wyjątkowości, tajemnicy,
podmiotowości i swoją prawdziwą wolność, ulegając antropologicznym
redukcjonizmom i uzależniając poczucie swej godności od czynników zewnętrznych. Wielu ludzi doświadcza zagubienia tożsamości, swego człowieczeństwa. Niepokojące jest to zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży,
gdyż sprawia ona wrażenie jakby utraciła duszę.
Koncepcja człowieka została mocno zachwiana. Uległo zatarciu przede
wszystkim podstawowe rozumienie ludzkiej natury jako duchowo-cielesnej
jedności. Człowieczeństwo redukuje się do wymiaru cielesnego i biologicznego, a jego duchowa wyjątkowość zostaje zastąpiona przez aspekt posiadania i dysponowania dobrami materialnymi38. Do głosu dochodzi jakościowa
koncepcja wartości i sensu życia, kult ciała i młodości, kult człowieka zarówno w postaci antropocentrycznego humanizmu, jak i ubóstwiania jednostek, nazywanych idolami, jako wzorców sukcesu i szczęścia.
Wyzwaniem natury antropologicznej jest też poszukiwanie przez młodzież sensu życia. Dla współczesnej katechezy szczególnie wymagającym
natychmiastowej reakcji jawi się zjawisko zachwiania integralnej wizji
człowieka, systemu norm etycznych i hierarchii wartości, a także brak wyrazistych planów życiowych. Wyolbrzymiony egzystencjalizm – zwłaszcza ateistyczny – sugeruje, że koncepcja życia jest całkowicie zależna od
człowieka i jego wolności, że życie można dowolnie projektować. Pogląd
taki sprawia, iż nie ma miejsca na realizację wzniosłych zasad religijnych,
duchowych i moralnych. W związku z tym zanika wiara w sens życia. Według Jana Pawła II, człowiek w świecie konsumpcyjnym jest uzależniony
od własnych instynktów, nałogów, wewnętrznych ograniczeń, z których
tylko początkowo jest dumny, gdyż to, co miało być świadectwem jego
wolności, staje się przyczyną zniewolenia39.
Zadaniem katechezy nowoewangelizacyjnej o charakterze prozopoicznym jest misterium człowieka wyjaśnić prawdziwie w misterium Słowa
Wcielonego, w świetle Osoby Chrystusa prawdę człowieka ukazać samemu
człowiekowi i odsłonić przed nim jego najwyższe powołanie (por. KDK 22;
DOK 116). Ewangelizowanie to proces naświetlania, uświadamiania człowiekowi tego, co in potentione już tkwi w jego wewnętrznym świecie osobowym, w jego egzystencji i jego osobowej historii40. Można zatem powiedzieć,
38
39
40

Por. SRS 29; CA 46-48.
Por. DV 58; FR 90-91.
Por. A. Szudra. Dialogiczna etyka wychowawcza [suplement]. W: W. Chudy. Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Lublin 2009 s. 222.
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że katechizowanie jest ocaleniem osoby od niespełnienia i nierealizacji; odnalezieniem siebie-w-sobie-samym, urzeczywistnianiem siebie-w-sobie-samym, w relacji do Boga. Człowiek jako osoba „jest”, a jednocześnie „staje
się”. Z istoty swej jest więc bytem dynamicznym. Dynamizm ten pozwala
osobie „dokonywać się” – najpierw w spotkaniu i dialogu z drugim człowiekiem, dzięki któremu łatwiej i pełniej można zobaczyć siebie, by wreszcie na
bazie doświadczenia drugiej osoby spotkać się z Bogiem i w jeszcze jaśniejszym świetle odczytać i zrozumieć tożsamość własną i innych.
Wobec powyższego, nowoewangelizacyjną katechezę należy rozumieć
jako wprowadzenie człowieka w rzeczywistość Chrystusa, w którym odkrywa siebie samego jako osobę. Zanurzony w Chrystusa otrzymuje od
Niego nową jakość bytowania; myśli jak On, działa jak On, kocha jak On
(por. DOK 116). „Co więcej, dzięki Chrystusowi człowiek bardziej jest
człowiekiem, gdyż w Jednorodzonym Synu Bożym została objawiona najwyższa godność ludzkiego powołania i wyznaczona droga osiągania ludzkiej pełni. W Chrystusie człowiek rozumie siebie samego i potraﬁ trafnie
określić perspektywy swego rozwoju”41. Może on rozpoznać i „odczytać siebie, swoje człowieczeństwo, równocześnie jako własny świat wewnętrzny – i jako swoisty obszar bytowania «z drugimi»: «dla drugich»”42.
Działalność nowoewangelizacyjna katechezy powinna być naznaczona
znamieniem personalistycznym (por. DOK 118); podnosić godność człowieka jako osoby, uwydatniać jego wymiar wspólnotowy i zarazem otwarcie
na transcendencję, rozbudzając dążenie człowieka do nawiązania osobistej
relacji z Bogiem. Należy ukazać mu wewnętrzne siły, jakie posiada – często
wcale o tym nie wiedząc – oraz moce, które zostały mu pozostawione do
dyspozycji, jeśli o nie prosi. Wszystko to ma zmierzać do przemiany mentalności i postępowania ludzi oraz struktur, które tworzą i w jakich żyją.
Jako osoba człowiek jest kimś jedynym, niepowtarzalnym, wyjątkowym, istniejącym w sobie. Osoba jest to misterium bytu. Zmierza ona
w kierunku absolutności, nieskończoności, transcendencji, spełnienia się
ludzkiego i istnienia bez granic i ograniczeń materialnych. Rozwija się nie
tylko sama w sobie i sama z siebie, lecz także poprzez konieczną ontycznie
relację do Trój-Osobowego Boga, do innych osób, a wreszcie do społeczności osobowej. Słowem, osoba staje się sobą i funkcjonuje tylko poprzez
odniesienie do innych osób. Dlatego też nowoewangelizacyjna katecheza
41
42

A. Derdziuk. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin 2010 s. 141.
Jan Paweł II. List apostolski Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży nr 7.
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nie będzie tylko rozumiejącą reﬂeksją nad osobą ludzką, ale relacją, życiem i funkcjonowaniem w komunii z Osobą Chrystusa, wyrażającej się
w akcie osobowym, w spotkaniu osób – communio personarum43.
Zakończenie
Nowa ewangelizacja w czasach nam współczesnych nabiera nowego
specyﬁcznego charakteru, a mianowicie powrotu do kerygmy. Pojęcie to
nierozłącznie wiąże się z dziełem misyjnym Kościoła. W odniesieniu do
Ewangelii kerygma oznacza zwięzłe głoszenie prawdy chrześcijańskiej,
z pominięciem elementów drugorzędnych, zwłaszcza w stosunku do ludzi
nieznających Chrystusa. Różni się od katechezy, która przedstawia systematyczny i pełny wykład prawd wiary, a skierowana jest do ludzi już
nawróconych przez kerygmę. Taki scenariusz nauczania wypracował Kościół apostolski, który najpierw mówił o tym, co nam Bóg dał w Chrystusie
(kerygmat), a dopiero w drugim etapie, czego od nas żąda (katecheza)44.
Istotną treścią kerygmatu jest to, co Bóg uczynił dla człowieka przez Jezusa Chrystusa: wybawienie z grzechów, usynowienie, obdarowanie łaską
i Duchem Świętym. Katecheza nowoewangelizacyjna, znajdująca swoje
miejsce w dobie osłabienia wiary, musi właśnie pozostać na „usługach”
kerygmatu45. Chodzi głównie o kerygmat chrystyczno-eklezjalny, który
nie tyle naucza, co przemienia osobę – „jest zaproszeniem, aby poznać
i pokochać nie jakąś rzecz ani doktrynę, lecz Osobę – Jezusa Chrystusa”46.
Ten zespolony wysiłek zdolny jest ukazać człowiekowi, drogę zbawienia
w Jezusie Chrystusie i Kościele katolickim.

43

44
45

46

Zob. K. Wojtyła. Osoba: Podmiot i wspólnota. RF 24:1976 z. 2 s 5-39; tenże. Osoba:
podmiot i wspólnota. W: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin 2000³ s. 71-414;
J. Kupczak. Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla teologii communio personarum
Jana Pawła II. „Polonia Sacra” 2003 t. 2 s. 67-88.
Por. J. Kudasiewicz, H. Witczyk. Chrystus zbawia w sakramentach. Kielce 2001 s. 7.
Por. P. Mąkosa. Ewangelizacja poprzez głoszenie kerygmatu. W: tenże. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009 s. 444 n.
J.R. Carballo. Nie lękajcie się! Idźcie i dawajcie świadectwo: Pan Zmartwychwstał.
W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K. Kaproń.
Gubin 2012 s. 133.
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SZANSĄ POWROTU DO WARTOŚCI
Na początku drugiej dekady XXI wieku jesteśmy świadkami gwałtownej konfrontacji dwóch przeciwstawnych procesów. Jednym z nich jest odchodzenie od wartości ewangelicznych, co jest konsekwencją niespotykanej
dotychczas inwazji nowych form etycznego barbarzyństwa. Z drugiej strony
widać głęboką tęsknotę za nimi, a nawet zauważalny powrót do ewangelicznych wartości w życiu młodych ludzi. Zdecydowanie potwierdził to papież
Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Brazylii, a młodzież dała
temu wyraz w niezwykłej manifestacji swojej wiary1. Chociaż przywoływane
wcześniej zagrożenia są obecnie uwolnione od wszechobecnych wcześniej
presji ideologicznych, to jednak są obarczone progresywną laicyzacją życia
religijnego oraz globalizacją ateistycznej zachodniej rewolucji kulturowej2.
Dlatego wokół postaw opartych na wartościach ewangelicznych oraz
możliwości życiowego zwrócenia w ich stronę, narosło w minionej dekadzie wiele fałszywych opinii. Prognozowały one z góry założone tezy
o nieuniknionej perspektywie porzucenia takiej postawy przez ludzi młodych proporcjonalnie do upływającego czasu. I chociaż wyniki rekonesansu poznawczego prowadzonego przy użyciu instrumentarium empirycznego potwierdzają erozję myślenia według zasad Ewangelii w świecie,
to jednak udaje się znaleźć naukowe potwierdzenie, że wrażliwość taka
1

2

„Jestem pewien, że Chrystus żyje i jest rzeczywiście obecny w działaniu niezliczonych
młodych i wielu ludzi”. Papież Franciszek. Przemówienia papieskie na międzynarodowym lotnisku Galeão w Rio de Janeiro. 28.07.2013. [online] [dostęp 29.07.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://mlodzi.niedziela.pl›.
Zob. M. Peeters. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Warszawa 2010 s. 7.
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nie uległa jeszcze dramatycznej dewaluacji, a aﬁrmujące nastawienie młodych ludzi do wartości ewangelicznych jest jeszcze możliwe do zachowania i rozbudowania. To zadanie dla nowej ewangelizacji, która powinna
nauczyć myśleć według wartości ewangelicznych, odsłonić główne drogowskazy życia w duchu Ewangelii oraz wskazać najbardziej potrzebne
imiona Ewangelii w świecie współczesnym.
1. Myśleć według wartości ewangelicznych
To, co może zagwarantować przywrócenie myślenia o wartościach
ewangelicznych we współczesnym świecie to nowa ewangelizacja. Bazuje
ona w sposób przyczynowo-skutkowy na terminie ewangelizacja wprowadzonym przez Pawła VI i Jana Pawła II. W ich rozumieniu jest ona procesem prowadzenia świata ku świadomemu przylgnięciu do Chrystusa. On
jest bowiem jedynym Odkupicielem, który może sprawić, że świat i żyjący
na nim ludzie doświadczą dobrodziejstw duchowych zbawczego orędzia3.
Z aktualnej perspektywy teologicznej można wyróżnić trzy formy ewangelizacji. Najpierw działalność misyjną wobec ludzi, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii. Następnie działalność duszpasterską wobec tych,
którzy trwają w Kościele i czują się zobowiązani do kontynuowania jego
misji. Wreszcie nową ewangelizację wobec tych, którzy znają Chrystusa, ale
utracili z Nim kontakt (RM 33). W wielu częściach współczesnego świata
konieczna stała się powtórna ewangelizacja, czyli nowa ewangelizacja, ponieważ wcześniejsze pokolenia nie przekazały w należyty sposób depozytu
wiary swoim potomkom, a ten proces gwałtownie się pogłębia4.
Jezus wzywa swoich wyznawców do kontynuowania Jego zbawczej
i ewangelizacyjnej misji w świecie słowami: Kto was słucha, Mnie słucha
(Łk 10,16). To wyzwanie Jezusa nie należy tylko do przeszłości, ale jest
związane z życiem każdego pokolenia chrześcijan i w istocie oznacza decyzję, że trzeba przyjąć łaskę, przejrzeć i wyzwolić się lub pozostać niezmiennie na dotychczasowych pozycjach zanikającego duchowego życia5.
W kontekście nowej ewangelizacji nasz osobisty sposób postępowania
nie jest obojętny dla Boga. Dlatego nie jest też obojętny dla rozwoju idei
3
4
5

R. Burow. Uwierzyć w Jezusa. Poznań 2012 s. 19.
Por. M. Zając. Nowa Ewangelizacja. W: EK. T. XIV. Lublin 2010 k. 13-14.
S. Pisarek. Jezus – Ewangelizator. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 31:1998
s. 102.
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królestwa Bożego na ziemi. Papież Benedykt XIV sugestywnie przekonywał, że możemy otworzyć samych siebie i świat, aby w ten obszar radykalnie wkroczył Bóg6. I to jest podstawowe zadanie w promowaniu myślenia
według wartości ewangelicznych i otwieranie na ich eschatologiczną perspektywę dzisiejszych ludzi.
Współczesny chrześcijanin powinien otrzymać taką propozycję w „pakiecie nowej ewangelizacji”, która zobliguje go do osobistej odpowiedzi
na pytanie: Kiedy ostatnio uczyniłem coś, co pozwoliło mi zbliżyć się do
największych tajemnic mojej wiary? Czy to wynikało z mojej osobistej
decyzji i przemyślenia, czy raczej było spontanicznym odruchem emocjonalnym? Co mnie motywuje do podejmowania nowych inicjatyw religijnych – jeśli takie w ogóle istnieją - aby zmieniać swojej życie duchowe?
Są to pytania kluczowe w kontekście nowej ewangelizacji, ponieważ
z reguły wielu wierzącym odpowiada rzeczywistość, w której żyją7. Nie
widzą więc powodów, aby zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i religijną aktywność. Nie chcą ryzykować porażki i wystawiać się na
pośmiewisko osób obojętnych religijnemu stylowi życia w czasach, kiedy
został znaleziony pewien sposób życia w przyjaźni z Bogiem w zlaicyzowanym świecie. Dlatego potrzebne są dzisiaj czytelne „drogowskazy”
w prowadzeniu życia według wartości ewangelicznych.
2. Główne drogowskazy życia w duchu Ewangelii
Pierwszym drogowskazem ustawionym z woli Ducha Świętego specjalnie dla naszych czasów jest nowy papież Franciszek ze swoim zawołaniem „Miserando atque eligendo”, z łac. „Spojrzał z miłosierdziem
i wybrał”8. Kiedy zasiadł na stolicy Piotrowej wielu odniosło wrażenie,
6

7
8

„Możemy uwolnić własne życie i świat od zatrucia i zanieczyszczenia, które mogą
zniszczyć teraźniejszość i przyszłość. Możemy oczyścić i zachować bez skazy źródła
stworzenia, i w ten sposób wraz ze stworzeniem. które uprzedza nas jako dar, czynić
to, co słuszne i zgodne z wewnętrznymi wymaganiami i celowością stworzenia. To
ma sens, nawet jeśli pozornie nie daje rezultatów lub wydaje się, że jesteśmy bezsilni
wobec przewagi sił przeciwnych”. Encyklika Spe Salvi Ojca świętego Benedykta XVI
do biskupów. prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych
świeckich o nadziei chrześcijańskiej (30 listopada 2007) nr 35.
Por. R. von Oech. Kreatywność. Możesz być bardziej twórczy. Łódź 2009 s. 12.
CV papieża Franciszka – poznaj życiorys nowego papieża. [online] [dostęp 29.07.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://praca.wp.pl/title.CV-papieza-Franciszka-poznaj-zyciorys
-nowego-papieza›.
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że pomimo biograﬁi, jakiej nie notują kroniki papieskie – nie przyszedł
z Argentyny, ale prosto z Galilei znad jeziora Genezaret, tuż za świętym
Piotrem Apostołem. Obok niego ludzie czują się blisko Ewangelii. Wraz
z nim chrześcijaństwo wkroczyło w zupełnie nową fazę, pełną ewangelicznej nadziei. Z jego wyborem, historia pozwoliła na nowo, ze zdwojoną
siłą przemówić Ewangelii9. To drogowskaz opatrznościowy dla współczesnego świata i nowej ewangelizacji.
Wcześniej, ważne impulsy dla misji ewangelizacyjnej Kościoła zostały
zawarte w encyklice Redemptoris missio, gdzie papież Jan Paweł II skoncentrował się na chrystocentryzmie, w którym widział ważny drogowskaz
dla przepowiadania misyjnego. Przekonywał także, że przed Kościołem
otwierają się horyzonty ludzkości lepiej przygotowanej na ewangeliczny zasiew, dlatego trzeba zaangażować wszystkie najwartościowsze siły kościelne, tzn. każdego wierzącego w Chrystusa i w misję wśród narodów (RM 3).
Natomiast w adhortacji posynodalnej Catechesi tradendae wskazał, że
misja ewangelizacyjna dokonuje się poprzez działania mistagogiczne wobec osób, które wybierają i opowiadają się za Ewangelią oraz osób odczuwających potrzebę uzupełnienia, względnie odnowienia swojego chrześcijańskiego wtajemniczenia.
Również ogłoszony w 1992 roku nowy, bogaty w treści ewangelizacyjne Katechizm Kościoła Katolickiego, stał się ważnym drogowskazem dla
katechetów i duszpasterzy w posłudze ewangelizacyjnej. Jest on drogowskazem w czasach, kiedy wokół nas dokonują się błyskawiczne zmiany
i potrzebne są stabilne punkty orientacyjne10.
W adhortacji apostolskiej Verbum Domini ogłoszonej w 2010 roku, Benedykt XVI zachęcał, aby prowadzić missio ad gentes i poświęcić wszystkie siły nowej ewangelizacji, zwłaszcza w tych krajach, gdzie Ewangelia
została zapomniana albo spotyka się z rozpowszechnioną obojętnością
z powodu szerzącego się sekularyzmu (VD 122). Natomiast uczestniczących w takiej misji Kościoła papież nazwał zwiastunami słowa Pańskiego
(por. Dz 13, 2).
Ważnym drogowskazem na drodze budowania mentalności ewangelizacyjnej było powołanie przez papieża Benedykta XVI Papieskiej Rady
do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Motu proprio Ubicumque et
9
10

Tamże.
M. Zając. Wrażliwość na znaki czasu. W: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyk
chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millenno ineunte”.
Red. J. Królikowski, J. Stala. Katowice 2001 s. 248.
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semper z 12 października 2010 roku wskazuje na cel nowej rady, który
polega na wypracowywaniu i promowaniu nowych sposobów działalności
misyjnej, odpowiadających realiom zsekularyzowanego świata11. Podstawą ewangelizacyjnego przepowiadania jest wspominany jako drogowskaz
na drogach wiary Katechizm Kościoła Katolickiego.
Aby znacząco wzbogacić możliwości prowadzenia nowej ewangelizacji przez podmioty odpowiedzialne za taką działalność oraz minimalizować słabe strony takiego działania, a także zwiększyć możliwości realizacyjne dobrych projektów duszpasterskich nastawionych na integrację
życia wierzących z propozycjami nowej ewangelizacji, należy po pierwsze zachęcać poprzez promocję, lepszą informację i konsultacje do odważnego korzystania z propozycji ewangelizacyjnych, w łączności z tymi
ośrodkami, które mają doświadczenia w projektowaniu takich działań
oraz posiadają zdolności do ich realizowania na poziomie lokalnym oraz
w szerszym obszarze duszpasterskim i katechetycznym.
Po drugie, trzeba penetrować z promocją i informacją ewangelizacyjną
środowisko katechetów o dłuższym stażu zawodowym, stosunkowo niechętnych jakichkolwiek zmianom w stylu działania ewangelizacyjnego oraz
sceptycznie nastawionych do pozyskiwania nowych uczniów Chrystusa.
Po trzecie, należy stymulować w znacznie większym niż dotychczas
zakresie tworzenie ewangelizacyjnych partnerstw wśród duszpasterzy,
katechetów oraz nauczycieli innych przedmiotów, a także pozwolić, aby
w nich liderami były osoby o sprawdzonych zdolnościach organizacyjnych, doświadczeniu, wiedzy i potencjale ewangelizacyjnym, a nie przypadkowi beneﬁcjenci biskupich nominacji.
Po czwarte, należy decydować się jedynie na takie rozwiązania w konkretnym środowisku, które będą faktycznie ułatwiać aplikowanie idei nowej
ewangelizacji do warunków, w których żyją współcześni chrześcijanie.
Wreszcie po piąte, ważne będzie także rozwijanie posunięć informacyjno-edukacyjnych, w celu dostosowania wymogów oraz warunków
aplikowania propozycji nowej ewangelizacji do możliwości współczesnego duszpasterstwa i katechizacji.
Główne drogowskazy życia w duchu Ewangelii muszą rozminąć się z jedną z najbardziej niebezpiecznych tendencji, która wpływa na ocenę nowej
ewangelizacji w kontekście nauczania religii oraz duszpasterstwa masowego.
11

Benedykt XVI utworzył Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. [online]
[dostęp 01.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://ekai.pl/wydarzenia/x33932/benedykt-xvi-utworzyl-papieska-rade-ds-krzewienia-nowej-ewangelizacji›.
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Ma ona w praktyce dwie skrajności. Pierwsza dotyczy wszystkich osób, które dały się jedynie emocjonalnie pochłonąć przez rytm życia, niejako zrzekły
się własnej tożsamości i upodobniły się do tych, którzy nic nie planują, a jedynie żyją okazjonalnymi wydarzeniami religijnymi. To ci, którzy przyjęli
automatycznie kryteria i metody, którymi posługują się współczesne media.
Potraﬁą nawet zachwycić się nad przejawami religijnej odnowy, ale czynią to
przy okazji innych działań i nie preferują kontynuacji takiego dzieła.
W drugą skrajność wpadają ci chrześcijanie, którzy tak mocno podkreślają inność nowej ewangelizacji, że „uciekają” od wszelkich przejawów
tzw. „światowego” życia, i mają pokusę tworzenia swoistego „katechetycznego i duszpasterskiego getta” w prowadzeniu nowej ewangelizacji12.
Obydwie tendencje są niebezpieczne dla funkcjonowania nowej ewangelizacji w strukturze polskiego katolicyzmu. Cały świat czeka na Dobrą
Nowinę o zbawieniu i tej perspektywy nie wolno tracić z pola widzenia.
Nowa ewangelizacja ma bowiem różne imiona we współczesnym świecie,
które należy dobrze rozpoznać i właściwie zinterpretować.
3. Najważniejsze imiona Ewangelii w świecie
Pierwszym imieniem nowej ewangelizacji jest Jezus Chrystus. To on
w przypowieści o ziarnku gorczycy sformułował prostą zasadę płodności
w ewangelizacji (J 12,24)13. Papież Benedykt XVI uważał, że ta zasada pozostaje w mocy aż do końca świata i wraz z tajemnicą ziarnka gorczycy ma
fundamentalne znaczenie dla nowej ewangelizacji14. Również dzisiaj powo12

13

14

Por. J. Nagórny. Wymiar moralny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków 1991 s. 78-79.
„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 (…). 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)”. J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary 9 grudnia 2000 r. w Rzymie. Całość wystąpienia można przeczytać pod
adresem: [online] [dostęp 10.03.2009]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.opoka.org.pl›.
Por. Tamże.
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dzenie tej misji nigdy nie będzie owocem sztuki retorycznej ani duszpasterskiej roztropności. Jej owocność związana była z cierpieniem, z udziałem
w męce Chrystusa (por. 1 Kor 2,1-5; Ga 4,12-14). Duchowy charakter misji ewangelizacyjnej objaśniany w nowym stylu ewangelizacyjnym wyraża
się przede wszystkim w tym, że ma ona przeniknąć do wnętrza człowieka
i opanować jego myśli, uczucia i pragnienia15. Oznacza to, że idea nowej
ewangelizacji musi najpierw zapanować w sercu człowieka, aby następnie
mógł on skorzystać z jej duchowego bogactwa i tym bogactwem dzielić się
z innymi16. Aby tak się działo muszą zaistnieć pewne warunki, które pomogą
rewitalizować nauczanie na temat królestwa Bożego17.
Drugim imieniem nowej ewangelizacji jest nawrócenie. Ten, który jest
pierwszym imieniem nowej ewangelizacji – Jezus Chrystus – zawarł w syntezie własnego przepowiadania przesłanie o potrzebie nawrócenia: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2; por. Mk 1,14-15).
Nowa ewangelizacja musi przypominać systematycznie wymogi stawiane
na drodze gruntownego nawrócenia. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w jego owocach jest „pójście za Chrystusem”, tzn. stanie się Jego
uczniem przez naśladowanie Jego postawy.
Precyzyjnie wyrażają to słowa, do których często odwołują ewangelizatorzy: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Mk 8,34-35; por.
Mt 11,29). Pójście za Chrystusem wymaga przyjęcia w całej pełni
Jego nauki. Dlatego Jezus ma być jedynym Nauczycielem i Mistrzem
(Mt 23,8-10), a Jego królestwo musi wzrastać w każdym wierzącym przez
nawrócenie18.
15

16

17

18

Paweł II. List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Nuovo millennio ineunte. 6 stycznia 2001. OsRomPol 22:2001 nr 2 nr 57.
„Opierając się na nawróceniu początkowym osoby do Pana Jezusa, wzbudzonym przez
Ducha Świętego za pośrednictwem pierwszego głoszenia, katecheza ma na celu dać
podstawę temu pierwszemu przylgnięciu i prowadzić je do dojrzałości. Chodzi więc
o pomaganie temu, kto właśnie się nawrócił, aby lepiej poznał tego Jezusa, któremu się
powierzył, poznał mianowicie Jego tajemnicę, Królestwo Boże, które On zapowiada,
wymagania i obietnice zawarte w Jego ewangelicznym orędziu, drogi, jakie wyznaczył
dla wszystkich tych, którzy zechcą pójść za Nim”. Kongregacja ds. Duchowieństwa.
Dyrektorium ogólne o katechizacji nr 80.
Więcej o tym pisze J. Kochel w części swojej publikacji zatytułowanej: „Nauczanie
katechetyczne w perspektywie nadziei”. J. Kochel. Katecheza królestwa niebieskiego.
Opole 2005 s. 275n.
Kochel. Katecheza królestwa niebieskiego s. 110.
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Chrześcijanin, aby się nawrócić, potrzebuje poddać rewizji życie indywidualne i społeczne, pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem, w osądach nie kierować się już bezwyznaniowymi opiniami19. W praktyce oznacza to zasadę, aby patrzeć na własne życie oczyma Boga i szukać
dobra, nawet jeśli jest to niewygodne. Nawrócenie (metanoia) znaczy uwolnić
się od samowystarczalności, dostrzec i pogodzić się z tym, że potrzebujemy
innych, ich przebaczenia i przyjaźni, a przede wszystkim Boga. Nie można
ewangelizować tylko słowami; Ewangelia tworzy życie, tworzy wspólnotę
idącą razem; nawrócenie czysto indywidualne nie ma solidnego oparcia20.
Trzecim imieniem ewangelizacji jest idea królestwa Bożego. Samo pojęcie sugeruje, że jest to „objawiona przez Jezusa Chrystusa rzeczywistość
nadprzyrodzona i zarazem programowe wezwanie, wokół którego koncentrowało się Jego posłannictwo i misja zbawcza”21. W nauczaniu Jezusa przyjście królestwa Bożego na ziemię wiąże się z uwolnieniem świata
spod władzy szatana. To dlatego na początku publicznej działalności Jezusa doszło do starcia z nim podczas kuszenia Jezusa na pustyni. Jezus wyraźnie oznajmia: „Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie
przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11,20). To ważne wskazanie dla
nowej posługi ewangelizacyjnej, która musi prowadzić do zerwania nie
tylko z szatanem i grzechem, ale także do radykalnej odnowy moralnej22.
Świadome przyjęcie Boga do swojego życia stanowi fundamentalny
aspekt orędzia Jezusa, zatem musi być sercem nowej ewangelizacji. W tym
orędziu Jezusa słowa kluczowe brzmią: Bóg istnieje i żyje, jest obecny
i działa w świecie, w naszym życiu. Jest rzeczywistością najbardziej obecną
i decydującą w każdym akcie mojego życia. Nowa ewangelizacja musi na
powrót stać się rozmową o Bogu i z Bogiem. Głosić Boga w nowej ewangelizacji to znaczy wprowadzać człowieka w relację z Bogiem, uczyć modlitwy, medytacji oraz umiłowania liturgii, gdzie Bóg działa najmocniej23.
19

J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary
9 grudnia 2000 r. w Rzymie. [online] [dostęp Dostęp 2009-03-10]. Dostępny w Internecie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/ratzinger_ewangelizacja.html.
20
Tamże.
21
A. Nowicki. Królestwo Boże. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki
[i in.]. Lublin-Kraków 2002 s. 691.
22
Z. Marek. Biblia w katechetycznej posłudze słowa. Kraków 1998 s. 71.
23
M. Zając. Idea Królestwa Bożego w nauczaniu katechetycznym. W: Scripturae Lumen.
Ewangelia o Królestwie. Red. A. Paciorek. A. Czaja. A. Tronina. Lublin 2009 s. 427438.
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W swoim pasterskim nauczaniu Benedykt XVI przypomniał o wiodącej roli Boga w rozwijaniu tego królestwa: „Nie ma zatem wątpliwości,
że «królestwo Boże» realizowane bez Boga – a więc królestwo samego
człowieka – nieuchronnie zmierza ku «perwersyjnemu końcowi» (SS 23).
Natomiast „Bóg prawdziwie angażuje się w sprawy ludzkie jedynie wówczas, gdy nie tylko my myślimy o Nim, ale gdy On sam wychodzi nam
naprzeciw i do nas mówi”24. Boża inicjatywa jest konieczna w budowaniu
królestwa Bożego na ziemi.
Czwartym imieniem nowej ewangelizacji oraz kluczowym elementem
każdej prawdziwej ewangelizacji jest życie wieczne. Człowiek nie może
działać, albo powstrzymywać się od działania wedle własnej woli. Zostanie osądzony ze swoich dokonań. Będzie musiał zdać sprawę. Jedynie Bóg
zaprowadza sprawiedliwość i tylko On może tego ostatecznie dokonać.
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. Tylko
wówczas, gdy miarą naszego życia jest wieczność, także nasze życie na
ziemi ma niezmierzoną wartość. To wydarzenie musi zniknąć z prywatnego katalogu spraw indywidualnego chrześcijanina, jako prywatne wydarzenie rodzinne, a nie tajemnica całej wspólnoty chrześcijańskiej. Wtedy
będzie można się przybliżyć do wizji społeczeństwa kształtowanego i prowadzonego przez idee nowej ewangelizacji25.
Mówiąc symbolicznie o nowych imionach Ewangelii we współczesnym świecie trzeba także zatrzymać nad stwierdzeniem, że nową ewangelizację kształtują zarówno pozytywne, jak i negatywne znaki czasu. Zalicza się do nich dechrystianizacja, sekularyzm, materializm, rozwój sekt,
globalizacja. Nowość treści nie oznacza nowej lub „innej ewangelii”, ale
chodzi o konieczność przyjęcia orędzia moralnego w codziennym życiu
oraz głoszenie nauki społecznej Kościoła. Natomiast nowość nowej ewangelizacji uzasadnia się zwykle koniecznością zastosowania nowych metod,
sposobów i środków w głoszeniu Ewangelii, wśród których najskuteczniejszą metodą jest świadectwo życia chrześcijańskiego, czyli osobistej
wiary w Boga i żywej miłości bliźniego. Dzisiaj nowość oznacza nade
wszystko używanie zrozumiałego języka oraz czytelnych form i nowych
metod przekazu. Dlatego konieczne jest wykorzystywanie nowoczesnych
24
25

Tamże.
A. Szostek. Jak rozumieć. odnajdywać i realizować ducha Soboru? W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Red. A. Czaja. L. Górka. J. Pałucki. Lublin 2007 s. 349.
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środków komunikacji społecznej, czyli radia, telewizji, prasy, Internetu,
czyli szeroko rozumianych multimediów26. Jeśli będą służyć nowej ewangelizacji, będzie miała ona dobre perspektywy.

Zakończenie
W miejscu zakończenia niech przemówią słowa papieża Franciszka,
wypowiedziane na zakończenie Światowych Dni Młodzieży 2013 w Brazylii w Rio de Janeiro. Następca św. Piotra wzruszony niezwykłą modlitewną atmosferą spotkania oraz wielomilionową frekwencją uczestników
modlitwy, przede wszystkim ludzi młodych, którzy dali piękne świadectwo żywego, głębokiego i radosnego udziału w tym wydarzeniu, przyłączył się do tej niezwykłej manifestacji wiary.
Natomiast żegnając się z Brazylią powiedział: „Wielu z was przybyło
na tę pielgrzymkę jako uczniowie. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że
wszyscy wyjeżdżacie teraz jako misjonarze [nowi ewangelizatorzy]. Poprzez wasze świadectwo radości i posługi sprawiacie, że rozkwita cywilizacja miłości. Waszym życiem udowadniacie, że warto poświęcać się dla
wielkich ideałów, doceniać godność każdej istoty ludzkiej i postawić na
Chrystusa i Jego Ewangelię. Przybyliśmy, by w tych dniach właśnie Jego
poszukiwać, ponieważ to On poszukiwał nas jako pierwszy, to On rozpala
nasze serce do głoszenia Dobrej Nowiny, w wielkich miastach i małych
miasteczkach, na wsi i we wszystkich miejscach tego ogromnego świata.
Nadal będę żywił ogromną nadzieję w młodzieży Brazylii i całego świata: za ich pośrednictwem Chrystus przygotowuje nową wiosnę na całym
świecie. Widziałem pierwsze rezultaty tego zasiewu, inne będą radować
wraz z obﬁtym żniwem”27.
Należy ufać, że w takim klimacie nowa ewangelizacja jest realną szansą powrotu do ewangelicznych wartości w dzisiejszym świecie.

26
27

Por. Zając. Nowa Ewangelizacja k. 14.
Papież Franciszek. Przemówienia papieskie na międzynarodowym lotnisku Galeão
w Rio de Janeiro. 28.07.2013. [online] [dostęp 03.06.2013]. Dostępny w Internecie:
‹http://mlodzi.niedziela.pl›.
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NOWA EWANGELIZACJA

W UJĘCIU JANA PAWŁA II.
WYBRANE ASPEKTY
Jan Paweł II mówiąc o nowej ewangelizacji, za punkt wyjścia przy formułowaniu tego terminu brał treść pojęcia ewangelizacji, które samo w sobie jest dynamicznym procesem, aktem zwiastowania i realizacji przez Kościół zbawienia, oﬁarowanego przez Ojca ludziom w Chrystusie, wreszcie
jest bezpośrednim przepowiadaniem Jezusa Chrystusa. Papież użył pojęcia „nowa ewangelizacja” po raz pierwszy w czerwcu 1979 r. w Nowej
Hucie, przemysłowej dzielnicy Krakowa, która zasłynęła z walki wierzących przeciwko komunizmowi. „Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się
nowa ewangelizacja: ewangelizacja drugiego millenium […] Ewangelizacja nowego tysiąclecia musi nawiązać do nauki Soboru Watykańskiego II.
Musi być, jak uczy tenże Sobór, dziełem wspólnym biskupów, kapłanów,
zakonów i świeckich: dziełem rodziców i młodzieży”1.
Zdaniem Ojca Świętego jest ona w swym założeniu skierowana do
tych, którzy zaniechali praktyk chrześcijańskich, a którzy żyją w regionach dawno wprowadzonych w religię chrześcijańską. W wielu miejscach
chrześcijaństwo uległo bowiem zredukowaniu do zaangażowania społecznego, kulturowego i politycznego ujawniając głęboki kryzys wiary2.
Warto zaznaczyć, że określenie „nowa” nie oznacza głoszenia jakiejś
nowej dotąd nieznanej Ewangelii, jest ona bowiem jedna i niezmienna.
1

2

Nowa ewangelizacja w rozumieniu Jana Pawła II. [online] [dostęp: 23.08.2013] dostępny w Internecie http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/or201204-nowaew.html.
Por. Benedykt XVI. Porta ﬁdei. Rzym 2011 nr 2.
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Stąd nowość ewangelizacji nie dotyczy treści orędzia ewangelicznego.
Chrystus jest ten sam „wczoraj, dziś i na wieki”. Nie jest więc głoszeniem czegoś co nie było do tej pory znane w Kościele katolickim. Nowa
ewangelizacja „czerpie z przebogatego skarbca Objawienia, które dokonało się ostatecznie w Jezusie Chrystusie” (ChL 34). Oznacza ona przede
wszystkim nowy zapał jej głoszenia, nowe sposoby jej rozszerzania i nowe
spojrzenie na zmieniającą się sytuację życiową ludzi. Jak zauważył jeszcze kard. Joseph Ratzinger, nowa ewangelizacja nie jest jakimś „ustalonym programem” papieża Jana Pawła II, lecz jest jego apelem i bodźcem,
by Kościoły lokalne zainicjowały i z zapałem realizowały dzieło nowej
ewangelizacji. Nie istnieje więc jakiś gotowy plan tego przedsięwzięcia
znajdujący się na biurku papieża i wymagający tylko systematycznej realizacji. Nowa ewangelizacja to swego rodzaju proces, który wymaga od
katolików nowej pomysłowości i szczególnie w dzisiejszych czasach dużego ewangelicznego zaangażowania3.

1. Wezwanie do nowej ewangelizacji
Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wezwaniem,
wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia. Rzeczywistym źródłem tego wezwania są nie tyle różne sytuacje społeczne i kulturowe, z jakimi
styka się on w dziejach, ile nakaz Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)4. Ewangelizacja jest tak dawna, jak
dawna jest Ewangelia. Jednak ta sama Ewangelia głoszona jest wciąż nowym
ludziom, w nowych sytuacjach i nowych warunkach życia. Ewangelia się
nie zmienia, ale zmienia się świat, któremu ma być głoszona. Inny był świat
pierwszych wieków chrześcijaństwa, inny – świat wieków średnich, a jeszcze
inny jest świat współczesny i współczesny człowiek5.
Jan Paweł II w Nowej Hucie, mówiąc o tajemnicy Krzyża Pańskiego
powiedział: „rozpoczęła się nowa ewangelizacja jak gdyby druga, a prze3

4
5

Por. K. Pawlina. Nowa generacja i stara Ewangelia. Jak ewangelizować dzisiaj? W:
Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Red. B. Biela. Katowice 2011
s. 121-122.
Jan Paweł II. Veritatis splendor. Rzym 1993 nr 106.
Por. Cz. Parzyszek. Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II. Kultura – Media – Teologia. 2010( 2) nr 2 s. 136.
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cież ta sama co pierwsza. Krzyż trwa choć zmienia się świat. Dziękujemy
dziś przy Krzyżu nowohuckim, za ten nowy początek ewangelizacji”6. To
właśnie wspomniane przez Papieża zmieniające się warunki współczesnego świata są głównym impulsem wymuszającym poszukiwanie coraz to
nowych form docierania do wierzących i niewierzących z dobrą nowiną.
Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na ludziach Kościoła, którzy
często stawiają pytanie, jak skutecznie dotrzeć z Ewangelią do współczesnego człowieka? Istnieją trzy terminy, za pomocą których określa się całokształt działania Kościoła i formułuje odpowiedź na postawione wyżej
pytanie. Dla Soboru Watykańskiego II istotnym słowem-kluczem jest termin apostolstwo, a w nauce posoborowej Paweł VI i teolodzy posługują
się słowem ewangelizacja. Natomiast Sługa Boży Jan Paweł II nie przekreślał słów apostolstwo czy ewangelizacja, lecz podkreślał treść, która
kryje się w pojęciu nowa ewangelizacja7.
Oprócz księży, zakonników i katechetów, każdy chrześcijanin powinien czuć się zobowiązany do ukazywania osoby Jezusa Chrystusa i Jego
zbawczej misji, do rozsiewania wartości ewangelicznych w każdym domu
i każdej kulturze, zawsze i bez żadnych kompromisów, lęku czy wstydu.
Nakaz ewangelizowania wprowadza człowieka w samo serce Boga, który pragnie aby wszyscy ludzie, mężczyźni i kobiety dostąpili zbawienia
i doszli do poznania prawdy8. Chrześcijanie nie mogą pozwolić sobie na
luksus stania z boku w roli biernego obserwatora, nie wolno im działać
zachowawczo czy trzymać się utartych schematów. Jeśli mają być „solą
ziemi i światłością świata”, muszą być aktywni i odczytywać znaki czasu,
pokładając jednocześnie niezachwianą ufność w obietnice Jezusa Chrystusa, który obiecał, iż na zawsze pozostanie ze swoimi uczniami. Wezwanie
do realizacji przez cały Lud Boży nowej ewangelizacji Jan Paweł II zaadresował nie tylko do wiernych Kościoła w Ameryce Łacińskiej i w Europie, ale i do chrześcijan zamieszkałych w Azji, Afryce oraz w Australii
i Oceanii, ukazując im pilną potrzebę tego dzieła.
Słowa Jana Pawła II zawarte w pierwszych słowach jego Encykliki Redemptoris missio, iż powierzona Kościołowi misja Chrystusa Odkupiciela
nie została jeszcze wypełniona do końca, jest między innymi umotywowa6

7
8

Jan Paweł II. Homilia podczas Mszy Świętej w sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile –
Nowej Hucie. 9 czerwca 1979. W: Pielgrzymka do Ojczyzny. Warszawa 1979 s. 278-279.
Por. Cz. Parzyszek, jw.
Por. I. Dias. Ewangelizacja dzisiaj. W: Nowa ewangelizacja. Impulsy do ożywienia wiary. Ząbki 2012 s. 87.
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niem wypowiedzianego przez niego wezwania Kościoła do nowej ewangelizacji. We wspomnianej Encyklice Jan Paweł II pisał: „Wiara umacnia
się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich
znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej […]. Do
tego jednak, by głosić naglącą potrzebę ewangelizacji misyjnej, w większym jeszcze stopniu skłania mnie fakt, że stanowi ona pierwszą posługę,
jaką Kościół może spełnić względem każdego człowieka i całej ludzkości
w dzisiejszym świecie, któremu nieobce są wspaniałe osiągnięcia, ale który, jak się wydaje, zatracił sens spraw ostatecznych i samego istnienia”
(RMi 2).

2. Nagląca potrzeba nowej ewangelizacji
W tym szczególnym momencie historii, w sytuacji głębokiego kryzysu, jaki przeżywa ludzkość, nie tylko gospodarczego czy ﬁnansowego, ale
przede wszystkim kryzysu o charakterze kulturowym i antropologicznym,
nowa ewangelizacja jest szansą dla Kościoła, ale także dla społeczeństwa
– usłyszenia nowego przesłania, które ponownie da nadzieję na przyszłość. To nie utopia, tylko rzeczywistość dla tych, którzy chcą poznać
prawdę i żyć w wolności9. Adresatami nowej ewangelizacji są często ludzie, którzy znają chrześcijaństwo bardzo powierzchownie lub mają o nim
błędne wyobrażenie i dlatego też są do Chrystusa i religii chrześcijańskiej
uprzedzeni, a czasem nawet wrogo nastawieni. Odczytują oni ewangeliczne wskazania jako ograniczenia krępujące ich wolność, a Kościół postrzegają jedynie jako instytucję o znaczących wpływach w życiu społecznym
i politycznym. W odniesieniu do nich nowa ewangelizacja polega na ocaleniu w ich sercach chrześcijaństwa przed ostatecznym „wyschnięciem”
i doprowadzeniu ich do wiary żywej10.
Wobec zagrożeń, jakie pojawiły się w świecie, z powodu których perspektywa wypełnienia misji powierzonej przez Chrystusa Kościołowi wydłuża się, jedynie nowa ewangelizacja – jak wielokrotnie i przy różnych
okazjach zauważał to Jan Paweł II – może zaradzić temu stanowi rze9

10

Czas nowej ewangelizacji. [online] [dostęp: 29.08.2013]. Dostępny w Internecie:
<http://ekai.pl/wydarzenia /wywiad/x46589/czas-nowej-ewangelizacji/>
Por. K. Pawlina. Nowa generacja i stara Ewangelia. Jak ewangelizować dzisiaj?
W: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Red. B. Biela. Katowice
2011 s. 118.
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czy, gdyż zapewnia „rozkwit czystej i głębokiej wiary” w sercach ludzi
oraz niesie im autentyczną wolność (ChL 34-35). Nowa ewangelizacja,
to niejako nowa jakość dzieła dotychczasowej ewangelizacji, a nie tylko
jej odnowienie. Jest ona urzeczywistnianiem posłannictwa Kościoła, który jest przedłużeniem dzieła zbawczego Chrystusa, bo pełni misję samego Odkupiciela człowieka. Jan Paweł II chcąc pokazać „nowość” nowej
ewangelizacji potwierdza, że jest to ta sama ewangelizacja, ale nowe są
sytuacje społeczne i kulturowe. Nowa ewangelizacja znajduje dodatkową motywację w odczytaniu wezwań płynących ze współczesnego świata.
Chodzi o nową rzeczywistość, nowych odbiorców - adresatów, którzy żyją
w zmienionych warunkach życia. Każdy człowiek powinien być w miarę możliwości rozpatrywany indywidualnie i traktowany poważnie, mimo
że często mało interesuje się on życiem Kościoła czy Mszą Świętą. Nie
znaczy to, iż nie ma on potrzeby Boga i nieśmiertelności. Wyniki badań
prowadzonych wśród młodzieży przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego upoważniają do stwierdzenia, że zjawisko niewiary stało się
w Polsce jednym z poważniejszych problemów duszpasterskich11. Zdarzają się środowiska, w których już na poziomie pierwszej Komunii Świętej
można mówić o „niewierzących dzieciach”. Doświadczenie pokazuje, jak
bardzo poza chrześcijański jest sposób myślenia dużej części społeczeństwa. I do tego właśnie człowieka, który jest Drogą Kościoła ma dotrzeć
nowa ewangelizacja. Zatem odnowiony powinien być podmiot ewangelizacji. Odnaleziona też musi być droga „na zewnątrz”, poza salki, poza plac
kościelny, poza Kościół12.
Zaangażowanie się jak największej liczby podmiotów w dzieło nowej
ewangelizacji jest konieczne w gwałtownie zmieniających się warunkach
gdy przemiany społeczno-polityczne ukazują pustkę oraz chęć osiągania
zysku za wszelką cenę. Znaki czasu, które niejako wymuszają na chrześcijanach podejmowanie bardziej radykalnych działań to przede wszystkim,
zmiana mentalności, utrata wrażliwości w kontaktach społecznych, degradacja społeczna i ekonomiczna. Znaki te ukazują gwałtowną i wyniszczającą walkę sił zła przeciw dobru. Sekularyzm, na który tak często zwracał
uwagę Jan Paweł II- próbuje budować społeczeństwa bez Boga, indyferentyzm duchowy – nieczuły na wartości transcendentne, relatywizm moralny – sprzeciwiający się niezmiennym zasadom Ewangelii. Wszystkie te
11

12

Por. Statystyka diecezji Kościoła Katolickiego w Polsce 1992-2004. Red: L. Adamczuk. W. Zdaniewicz. S. Zaręba. Warszawa 2006 s. 20.
Por. Cz. Parzyszek. Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II s. 145.
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nurty zmierzają do eliminacji podstawowych odniesień do Boga lub spraw
nadprzyrodzonych i do zastąpienia ich wartościami tego świata oraz wzorcami zachowań, w których świadomie pomija się to co boskie. Propagują
kulturę śmierci zarówno ﬁzycznej, moralnej jak i duchowej. Przejawami
tej nowej „kultury” są min. aborcja, eutanazja, materializm, moralne odchylenia, niesprawiedliwość ekonomiczna, społeczna i polityczna, które
prowadzić mogą do głębokich depresji, samobójstw oraz szeroko pojętej
przemocy13.
Europa po 1989 roku to kraje, w których Ewangelia nie była jeszcze
znana oraz dla kontrastu kraje, w których Ewangelia już została zapomniana. W encyklice Redemptoris missio papież Jan Paweł II zauważa, iż
w wielu krajach całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo
wprost nie uważają się już za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie
od Chrystusa i Jego Ewangelii. Kraje, w których niegdyś kwitła religia
i życie chrześcijańskie dziś podlegają procesowi sekularyzmu i jedynie
nowa ewangelizacja może zapewnić rozkwit czystej i głębokiej wiary
(ChL 34-35, por. RMi 34).
Do podstawowych zadań nowej ewangelizacji zaliczyć można min.
konieczność przejścia od katechezy indywidualnej do katechizacji całych
rodzin, tworzenie wspólnot wiary młodych chrześcijan, w których będą
mogli dzielić się swoją wiarą i wzmacniać wspólnym świadectwem, tworzenie grup apostolstwa świeckich, którzy stanowiliby niejako rodzinę
Bożą. Oprócz zakonów konieczne jest powstawanie sodalicji apostołów
duchownych i świeckich, w których wszyscy mieliby świadomość posłannictwa odpowiedniego do stanu i charyzmatu. To wszystko pokazuje jak
bardzo ważne dla nowej ewangelizacji jest rozpoznawanie znaków czasu.
Z całą stanowczością można bowiem powiedzieć, że Bóg nie podlega kryzysom, a Jego Ewangelia o miłości nigdy się nie starzeje.
3. Media jako narzędzie nowej ewangelizacji
Aby nowa ewangelizacja była skuteczna wymaga zastosowania wielu
różnych metod i sposobów docierania do ludzi. Szczególnie ważne są tu
media, media rozumiane szeroko, poczynając od prasy, przez radio i telewizję, a na Internecie kończąc. Wszystkie te narzędzia powinny służyć komunikacji między ludźmi, między katolikami i służyć umocnieniu wiary.
13

Por. I. Dias. Ewangelizacja dzisiaj s. 88.
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Tej walki o umocnienie wiary i starania o skuteczny przekaz wiary nie da
się wygrać bez wykorzystania nowoczesnych metod. Bez mediów katolickich nauczanie wiary jest nieskuteczne, cały trud ewangelizacyjny nie
będzie efektywny w wymiarze społecznym – ogólnoludzkim.
O nowym impulsie duszpasterskim jakim jest nowa ewangelizacja
nie decydują tylko jej adresaci. Mówiąc „nowa” Jan Paweł II podkreślał
również rolę nowych metod ewangelizacyjnych. Stwierdzał, że dla ludzi,
którzy są poza Kościołem, trzeba szukać specjalnych metod, aby zwrócić
ich w stronę Chrystusa. W sposób szczególny wskazywał na rolę mass
mediów, które mogą zdziałać bardzo wiele dobrego w dziele nowej ewangelizacji. Media tak jak większość nowoczesnych „wynalazków” mogą
działać z pożytkiem ale także ze szkodą dla człowieka, wszystko zależy od
osób, które nimi zarządzają. To w jaki sposób media pokazują nauczanie
Kościoła, przedstawiają wiarę i Dobrą Nowinę jest swoistym wyzwaniem,
któremu mogą sprostać, jeśli tylko zechcą. Problemem jest nie tylko zdolność do suchego przekazywania informacji, ale przede wszystkim umiejętność wyjaśniania i odnajdywania bardziej bezpośredniego, i świeżego
języka, zdolnego dotrzeć do nawet najbardziej wymagającego odbiorcy.
Dziennikarz, przedstawiciel mediów ma być nie tylko ewangelizatorem
ale za pomocą właściwych mu narzędzi ma on dawać ewangelizacji ożywczego ducha i nieustannie ją wspierać.
Współcześnie najbardziej skutecznym sposobem przekazu wiary wciąż
jest świadectwo chrześcijańskie prezentowane przez osoby, które potraﬁą
i chcą mówić o swoim osobistym doświadczeniu Jezusa. Dzięki ich postawie wielu ludzi podejmuje reﬂeksję nad swym życiem, co często prowadzi
do zmiany dotychczasowego postępowania. „Nowa ewangelizacja ujawnia
swą autentyczność i równocześnie wyzwala cały swój dynamizm misyjny,
jeśli dokonuje się nie tylko przez dar słowa głoszonego, ale także przez dar
słowa przeżywanego, to znaczy przez świadectwo życia. Zwłaszcza świętość, jaśniejąca w życiu wielu członków Ludu Bożego, skromnych i często
ukrytych przed oczami ludzi, to najprostsza i najbardziej pociągająca droga,
na której można bezpośrednio doświadczyć, jak piękna jest prawda, jak wyzwalającą moc ma miłość Boża i jaka jest wartość bezwarunkowej wierności
wobec wszystkich wymogów prawa Pańskiego, nawet w najtrudniejszych
okolicznościach” (VS 106). Świadectwo życia chrześcijańskiego może dziś
w pełni zaistnieć głównie dzięki mediom, które wykorzystując najnowocześniejsze środki przekazu docierają do nieomal wszystkich zakątków ziemi.
Współistnienie religii i mediów jest możliwe przy wzajemnym poznawaniu
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się i dobrym nastawieniu. Trzeba jednak wiele wysiłku, aby docierać do
głębszego przesłania obecnego w popularnych mediach, w których niestety
zbyt często ciekawe i ważne wątki religijne traktowane są z przymrużeniem
oka, a nawet w sposób złośliwy czy sarkastyczny.
Środki społecznego komunikowania osiągnęły wyjątkowe znaczenie
w obecnych czasach. Stały się instytucją jednoczącą i informującą ludzi,
a co najważniejsze przyjęły one rolę formacyjną. Kościół, mimo że sam
jeszcze szuka kształtu swojej obecności we współczesnej epoce medialnej,
docenia te wielkie możliwości pozytywnego oddziaływania środków społecznego przekazu. Stara się wykorzystać tę drogę, by dotrzeć przez nią do
współczesnego człowieka, proponując mu formację duchową. Jan Paweł
II dostrzegł znaczenie mediów i ukazał ich wpływ na rozwój społeczny.
W encyklice Redemptoris missio napisał, że już nie wystarcza samo posługiwanie się środkami społecznego przekazu w ewangelizacji. Konieczne
staje się włączenie samego orędzia i nauczania Kościoła w odrębną kulturę, jaką stworzyły nowoczesne media (RMi 37). Dlatego ważna jest reﬂeksja Kościoła nad jego obecnością i rolą w świecie, w środkach masowego
przekazu. Kościół za wzór komunikowania stawia Chrystusa, który dla
chrześcijan jest przykładem dobrego i owocnego porozumienia. Chrystus
ukazał deﬁnicję komunikowania, służąc i dając siebie z miłością innym.
Komunikacja tworzy więzi między ludźmi i zbliża ich między sobą. Temu
właśnie mają służyć media. Chrystus docierał skutecznie do ludzi, traﬁał
do ich serc. Jego słowo niosło z sobą moc. On przekazywał prawdę i głosił ją całą swoją Osobą. On potraﬁł wyrażać trudne prawdy w tak prosty
sposób oraz z pomocą tak różnorodnych form przekazu, że rozumieli go
nawet analfabeci. Jednocześnie zachowywał taką logikę i precyzję komunikacji, że nie mogli Mu niczego zarzucić uczeni w Piśmie ani faryzeusze.
Chrystus tworzył optymalną przestrzeń do przyjęcia tego, co słuchacz zrozumiał, gdyż komunikował mu miłość i dodawał nadziei nawet wtedy,
gdy treści, które głosił, stawiały odbiorcy twarde wymagania, szokowały
czy wzywały do nawrócenia. Komunikowanie to utożsamianie się z tym,
co się mówi i podpisywanie się pod tym całym sobą. Jeżeli jest się czegoś
pewnym, to i jest się gotowym w każdej chwili oddać za to życie14.
Nowe metody głoszenia Ewangelii, powinny bardziej odpowiadać
mentalności współczesnego człowieka. Ewangelizacja nie jest związana
z żadną określoną cywilizacją. Ewangelia promieniuje na wszystkie kultu14

Por. A. Burda. Komunikacja w Bogu wzorem komunikacji społecznej. „Posłaniec” 9:
2006 s. 36.
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ry, dlatego ważną sprawą jest posługiwanie się odpowiednimi metodami.
Muszą się one zmieniać w zależności od wieku, osobowości, stylu życia, doświadczenia odbiorców. Nie chodzi tu o zmianę zasad wiary – one
są niezmienne. Chodzi jedynie o sposób ich przedstawienia – najbardziej
trafny, co wymaga odnalezienia języka komunikacji odpowiedniego do
czasu i osób. Trzeba, aby w ewangelizacji posługiwać się językiem, znakami i obrazami odpowiadającymi na stawiane pytania. Znalezienie najtrafniejszej metody zależy od gorliwości i dobrego rozeznania. Chodzi tu
przede wszystkim o ewangelizację indywidualną, czyli przekaz wiary od
osoby do osoby, środki społecznego przekazu oraz ewangelizację przez
inkulturację. Nie można zapomnieć, że metody mają być jedynie narzędziami, a nie celem nowej ewangelizacji15.

Zakończenie
Nowa ewangelizacja, jak sama nazwa wskazuje, to odnowiony sposób
głoszenia Dobrej Nowiny. Skierowana jest ona głównie do tych chrześcijan, dla których Ewangelia przestała odgrywać jakiekolwiek znaczenie.
Chodzi tu przede wszystkim o te kraje, szczególnie Europy Zachodniej,
które całkowicie znieczuliły się na wartości chrześcijańskie jednocześnie
hołdując zasadom konsumpcjonizmu i relatywizmu. Panujące w nich zobojętnienie religijne i brak odniesienia do Boga, nawet wobec najpoważniejszych problemów życiowych, są zjawiskiem nie mniej niepokojącym,
a doświadczenie pokazuje, jak bardzo poza chrześcijański jest sposób myślenia dużej części ludzkości. Do tych właśnie osób ma docierać nowa
ewangelizacja.

15

Por. Cz. Parzyszek. Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II s. 147.
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ŚWIADECTWO
DROGĄ NOWEJ EWANGELIZACJI
Verba docent, exempla trahunt – ta łacińska sentencja była aktualna
przed narodzeniem Chrystusa w świecie niechrześcijańskim, za czasów
Kościoła pierwszych wieków i pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego.
To właśnie świadectwo pociąga, daje siłę, inspiruje, wskazuje kierunek
w którym należy iść. To świadkowie zmieniali i zmieniają oblicze świata
i Kościoła. Dlatego rozważając problem nowej ewangelizacji należy zastanowić się, czym jest świadectwo, jakie miejsce zajmuje w dzisiejszym
świecie oraz czy i na ile jest ono szansą w perspektywie szeroko komentowanej i nagłaśnianej rzeczywistości nowej ewangelizacji.
1. Pochodzenie terminu „świadek”
W pierwszej połowie II wiek Żyd Tryfon, podziwiając wyznawców
Chrystusa za pobożność i odmienność ich życia od reszty świata, zdaje
się stwierdzać jednocześnie, że musi znaleźć jakiś dowód potwierdzający
prawdziwość ich życia1. Tak samo chrześcijanie prezentujący się jako ludzie, którzy odnaleźli ostateczny sens i cel życia dający im pełnię szczęścia, sami nie mogą uwolnić się od obowiązku wskazania dowodu, który potwierdzałby głoszone przez nich tezy. Poszukując właśnie takiego
argumentu, wszyscy zdają się wskazywać na jedną zasadniczą kwestię,
która nabiera charakteru dowodowego, a jest nią świadectwo wierzących
1

Por. Justyn. Dialog z Żydem Tryfonem 8.1. POK 4. Poznań 1926 s. 112; por. także
D. Karłowicz. Arcyparadoks śmierci. Warszawa 2007 s. 104.
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w Chrystusa. Zatem świadek to pewien dowód potwierdzający prawdziwość bardzo konkretnej rzeczywistości, rzeczywistości nakreślonej przez
misję Jezusa Chrystusa. Poszukując jednak bardziej dosłownego zrozumienia tego terminu w świecie i kulturze chrześcijańskiej należy cofnąć
się do źródła tej kultury, do źródeł pogańskich, Pisma Świętego oraz do
pierwszych pisarzy chrześcijańskich. Jak zatem rozumiano termin świadectwo na przestrzeni wieków?
Zasadniczo samo pojęcie świadka przechodziło metamorfozę i początkowo greckie słowo martys wskazywało na jakąś konkretną osobę, która
przekazuje innym swoją naoczną wiedzę. Pierwotnie termin martys mógł
być zestawiany z łacińskim memor, które oznacza „pamiętliwy”. Termin
ten miałby zatem pierwotnie znaczenie abstrakcyjne i oznaczałby „zapamiętanie, zatroszczenie się o pozostałości, świadectwo”, które dopiero
później przeniesiono także na tego, kto je składa.2 Zoﬁa Abramowiczówna
w swoim grecko-polskim słowniku generalnie sprowadza termin martys
do znaczenia „świadek” i różnych związków frazeologicznych, w skład
których wchodzi: postawić świadka, dać świadectwo3. Zatem świadectwo
to zapamiętanie jakiegoś wydarzenia, a dawanie świadectwa to przekazanie informacji o tym wydarzeniu.
Jego znaczenie zmieniło się w okresie chrześcijańskim. W ujęciu biblijnym pierwszym i najważniejszym światkiem jest oczywiście Jezus
Chrystus, który przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie (por. J 18,37)4.
Jest to zrozumiałe, gdyż w nim skupia się cała historia zbawienia, a jak
zaznacza św. Jan Ewangelista, to Jezus jest jedynym, który widzi Ojca
w pełni i daje o nim świadectwo (por. J 3,11). Termin „świadek” jest jednak odniesiony nie tylko od Jezusa, ale obejmuje także jego uczniów. Jak
konstatuje Xavier Léon-Dufour: „Apostołowie zostali ustanowieni świadkami Jezusa (por. Dz 1,8) właśnie po to, aby nieść to świadectwo całemu
światu: mają opowiadać wobec ludzi bardzo uroczyście to wszystko co się
przydarzyło od chrztu w Jordanie aż do wniebowstąpienia Jezusa”5. Zatem
świadkiem nie jest tylko Jezus, ale także ci, którzy widzieli jego misję i teraz o tej misji mówią, czyli dają świadectwo (por. 1 J 1,1-6), więcej – nie
mogą nie mówić o tym, co słyszeli i widzieli (por. Dz 4,20). Dlatego Da2

3
4
5

Por. E. Boissacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg-Paris
1950 s. 612.
Por. Słownik grecko-polski. T. III. Red. Z. Abramowiczówna. Warszawa 1962 s. 76-77.
Por. X. Leon-Dufour. Słownik teologii biblijnej. Poznań-Warszawa 1973 s. 951-952.
Tamże s. 952.
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riusz Karłowicz stwierdza: „Przedmiotem świadectwa jest życie, śmierć,
a nade wszystko zmartwychwstanie Chrystusa. W tym sensie prawdziwymi świadkami są tylko uczestniczący w tym wydarzeniu Apostołowie”6.
Zatem biblijny martys – świadek to osoba, która widziała na własne oczy
to, co działo się z Jezusem Chrystusem, od początku do końca, a następnie
przekazuje tę wiedzę innym.
W połowie II wieku pojawia się zaskakujące novum w pojmowaniu
słowa martys. Świadkami są nazywani chrześcijanie, którzy nie byli naocznymi obserwatorami życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale
giną jako oﬁary prześladowań. Mówi o tym już grecko-polski słownik Nowego Testamentu, który deﬁniuje termin martys jako „świadek” lub „męczennik”7. Pierwszy raz takie określenie znajduje się w opisie męczeństwa św. Polikarpa ze Smyrny, który ponosi śmierć męczeńską składając
martys – świadectwo, choć nie był ﬁzycznym uczestnikiem działalności
Jezusa Chrystusa8. Zatem świadkami są już nie tylko ci, którzy widzieli
ﬁzycznie działalność Nauczyciela z Nazaretu i mogą zaświadczyć o jego
zmartwychwstaniu (por. 1 Kor 15,3b-8), ale także ci, którzy nie boją się
oddać życia za tę prawdę.
Kolejne rozszerzenie zakresu terminu martys dokonuje się w III wieku, kiedy świadkami zaczyna się określać chrześcijan, którzy podejmują
duchowe męczeństwo. Takie męczeństwo nie polegało już na ﬁzycznym
przelaniu krwi, ale na wyznawaniu Chrystusa poprzez wierne praktykowanie ćwiczeń duchowych, modlitwę czy pomoc potrzebującym. Niezależnie jednak od tego jak pojmowano pojęcie świadka było ono głęboko
zakorzenione w Ewangelii i związane z osobą, słowami i życiem Chrystusa9. Jasne jest zatem, że naśladowanie Chrystusa jest naśladowaniem
go w miłości, śmierci i zmartwychwstaniu, których zwłaszcza w chrześcijaństwie rozdzielić niepodobna10. Świadek jest zatem osobą, która może
stanowić źródło prawdy, a jak stwierdza dokładnie Karłowicz: „Zadaniem
świadka jest ujawnienie prawdy całkowitej, od niego niezależnej i nic
nie wskazuje na to, by pod tym względem świadectwo czynu różniło się
6

D. Karłowicz, jw. s. 107.
Por. R. Popowski. Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa 2007 s. 200.
8
Por. Męczeństwo św. Polikarpa, biskupa Smyrny. W: Pierwsi świadkowie. BOK 10.
Kraków 1998 s. 169.
9
Por. Karłowicz, jw. s. 109.
10
Por. Tenże. Śmierć jako przedmiot wiary. W: Tenże. Koniec snu Konstantyna. Kraków
2005 s. 20.
7
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zasadniczo od świadectwa słowa”11. Mówiąc więc najkrócej, do okresu,
kiedy prześladowania straciły na sile termin martys, świadek, był odnoszony do człowieka, który żyjąc w zgodzie z Ewangelią słowem i czynem
mówił – to, co jest tam spisane jest prawdą. Dlatego też chrześcijańskie
patrzenie na śmierć zadziwiało innych, pociągało i dawało siłę do zmiany
życia. Oczywistym było, że w centrum tej nadziei jest samo świadectwo
Chrystusa12. Dlatego bp Ryś stwierdza: „Świadectwo w chrześcijaństwie
oznacza tak naprawdę czyn miłości radykalnej. Ono sprowadza się do miłości – w wymiarze krzyża. Męczennicy są świadkami nie poprzez to, że
zginęli, ale z powodu miłości, jaką potraﬁli kochać ludzi, którzy ich zabijali”13. Można byłoby dopowiedzieć, nie tylko męczennicy przelewający
krew, ale także męczennicy codziennego umierania dla siebie, aby pokazać, że Jesus Chrystus jest centrum ich życia.
2. Dzisiejszy świat wobec świadectwa
Świadectwo jest elementem istotowym w Kościele pierwszych wieków,
posiada wartość nie tylko dowodową na prawdziwości nauki Jezusa z Nazaretu, ale także ma wymiar apologetyczny. To ujęcie świadectwa rodziło się
jednak dwa tysiące lat temu, a od tamtego czasu świat znacznie się zmienił.
Mimo wszystko Paweł VI w wielokrotnie już cytowanych słowach stwierdzi: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli to dlatego, że są świadkami” (EN 41). Zdanie
to wydaje się być prawdziwe niezależnie od wyznania, regionu czy skali,
jeśli świat dotyka świadka nie może pozostać wobec niego obojętny. Mimo
laicyzacji w dzisiejszym świecie i społeczeństwie świadkowie nadal są słuchani, nadal się ich poszukuje i nadal mają wpływ na życie ludzi.
Jednym z najbardziej jasnych i klarownych autorytetów i świadków
dzisiejszej rzeczywistości jest zapewne bł. Jan Paweł II. Człowiek uznawany za autorytet, będący nauczycielem trudnej prawdy, ale wielokrotnie słuchany właśnie dlatego, że był świadkiem. Pokazują to bardzo jasno
i klarownie badania socjologiczne. Na pytanie: „czy Jan Paweł II jest dla
Pana(i) autorytetem moralnym?” 94% Polaków odpowiedziało twierdząco.
Warto także zwrócić uwagę, że ta liczba jest stała na przestrzeni lat i wła11
12
13

Tenże. Arcyparadoks śmierci, s. 122.
Por. Tamże s. 168-169.
G. Ryś. Kościelna wiosna. Kraków 2013 s. 46.
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ściwie nie zmieniła się od śmierci papieża aż do roku obecnego14. Ten sam
autor konstatuje: „Pytani przez socjologów mieszkańcy Polski ciągle dość
powszechnie przyznają, że świadectwo życia i nauczanie Jana Pawła II
w jakimś stopniu przyczyniły się do przemiany ich życia. Po siedmiu latach od śmierci Jana Pawła II deklaracje takie składa bez mała dwóch na
każdych trzech dorosłych mieszkańców Polski.”15 Okazuje się zatem, że
w dobie kryzysu wartości świadek nadal pozostaje punktem odniesienia,
wskazuje drogę, jest dowodem prawdziwości głoszonych przez siebie wartości. Może z tego też powodu George Weigel zatytułował swoją biograﬁę
o błogosławionym papieżu „Świadek nadziei” i zapisał w niej, że papież
z Polski przybył do Rzymu, aby dać świadectwo o Bogu i o ludzkości16.
Innym przykładem tego, że dzisiejszy świat poszukuje świadków i jest
nimi zainteresowany jest amerykański cykl świadectw zatytułowany „I am
second”. Jest to ruch typu not-for-proﬁt założony w 2008 roku. To ruch,
dziś już o zasięgu międzynarodowym, który ma na celu zachęcanie ludzi
do życia dla Jezusa Chrystusa oraz dla bliźniego. Jednym z najbardziej
charakterystycznych kampanii „I am second” jest biały fotel ustawiony na
czarnym tle. Na fotelu tym zasiadają sławni ludzie show biznesu, sportu
czy mediów i składają swoje świadectwo działania Jezusa w ich życiu, nawrócenia i mocy Jego zmartwychwstania. Na wyżej wymienionym fotelu
zasiadły takie gwiazdy jak: Brian Welch – nawrócony gitarzysta rokowego
zespołu Korn, Stephen Baldwin – amerykański aktor, alkoholik, który grał
chociażby w ﬁlmie „Urodzony 4 lipca” czy Baron Batch – gwiazda footballu w USA. W sumie świadectwo złożyło już 42 osoby mówiąc publicznie, jak Jezus zmienia ich życie.17 Dowodem popularności tej kampanii
jest chociażby fakt, że liczba wyświetlonych świadectw na portalu YouTube sięga kilkuset tysięcy odsłon (np. Brian Welch – 498140 odsłon, Jason
Castro – 293212 odsłon, Bailee Madison – 326824 odsłon)18. Cała kampa14

15
16
17

18

Por. K. Koseła. Opinie o pontyﬁkacie Jana Pawła II. W: Wartości Polaków, a dziedzictwo Jana Pawła II 2007-2012. Warszawa 2012 s. 49.
Koseła, jw. s. 48.
Por. G. Weigel. Świadek nadziei. Biograﬁa papieża Jana Pawła II. Warszawa 2001 s. 334.
Wszelkie informacje na temat kampanii pochodzą ze strony www.iamsecond.com [online] [dostęp: 11.06.2013].
Por. I am second [online] [dostęp: 11.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹https://www.
youtube.com/results?search_query=i+am+second+brian+head+welch&oq=i+am+sec
ond+ Brian&gs_l=youtube.3.0.0.24196.28391.0.29341.9.5.0.4.4.0.194.756.0j5.5.0...0
.0...1ac.1.11.youtube.M_tOBm770OI p›.
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nia ma także swoich przeciwników, który zarzucają jej zbyt ekumeniczny
charakter, czy nawet narzędziowe traktowanie Jezusa, który bohaterom
jest potrzebny tylko po to, aby rozwiązać ich problemy19. Zostawiając na
boku owe dyskusje, należy tylko podkreślić, w kontekście interesującego
nas tematu, że wartość świadectwa ludzi, którzy mówią o swoim doświadczeniu Boga jest wysoka oraz, że nadal cieszy się szerokim zainteresowaniem. W Polsce jest organizowana podobna kampania pod hasłem: „Nie
wstydzę się Jezusa”, która także opiera się na świadectwach ludzi wierzących i także cieszy się sporym zainteresowaniem.
Świadectwo wydaje się być drogą wiary nie tylko w skali makro, czy
w przestrzeni multimedialnej, ale także w bardzo prozaicznych relacjach
międzyludzkich. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest inicjatywa
pod nazwą „Przystanek Jezus”, która jest doskonałym przykładem realizacji w praktyce wezwania do nowej ewangelizacji. To podczas jednego
z „Przystanków” bp Edward Dajczak mówił do zgromadzonych tam młodych ewangelizatorów: „Cieszę się, że z tego kościoła pójdziemy najpierw
w to miejsce, gdzie od tej chwili aż do końca naszej ewangelizacji przed
Jezusem w monstrancji dokonywać się będzie zmaganie o moc świadectwa, miłości, o otwarcie serc”.20 Biskup ten podkreśla bardzo mocno, że
drogą która ma prowadzić ewangelizatorów podczas spotkań na Woodstocku jest droga świadectwa płynącego z adoracji Jezusa. Nie ma to być
jednak jakieś abstrakcyjne świadectwo, bliżej nieokreślone, to ma być
świadectwo każdego z ewangelizatorów, który sam doświadczył Jezusa
w życiu. Świadectwo jest kluczem do ewangelizacji na polach „Przystanku Woodstock”, a wiedzą o tym sami ewangelizatorzy. Jedna z nich tak
opisuje swój pobyt na Przystanku: „Warto było przyjechać, pobyć z tymi
ludźmi, potowarzyszyć życiu jakie prowadzą. Przez świadectwo swojego życia chcę pokazać, że można być chrześcijaninem i nie mieć z tego
powodu kompleksów”21. Podstawowym celem bycia ewangelizatorów
na „Przystanku” jest zatem danie świadectwa, świadectwa swojego życia
o Jezusie, który żyje i działa. Świadectwa, które ma dowodzić prawdziwo19

20

21

Por. M. Roberts. Problems with the I Am Second campaign. [online] [dostęp:
08.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.justchristians.com/study/article/
mark-roberts/problems-with-the-i-am-second-campaign›.
A. Draguła. Przetrzeć Jezusową twarz w człowieku. W: Kiedy Jezus przychodzi w glanach. Gubin 2012 s. 34.
O. Murzńska. Być posłanym. by usłyszeli. Głosić. by uwierzyli. W: Kiedy Jezus przychodzi w glanach s. 68.
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ści orędzia Jezusa z Nazaretu, które mocą Ducha Świętego ma prowadzić
do spotkania z Panem i Zbawicielem każdego człowieka.
Zatem świadectwo jest obecne w całej historii chrześcijaństwa, na kartach
Pisma Świętego, w pierwszych wiekach i obecnie. Zawsze budzi zainteresowanie i podziw, pociąga i dowodzi prawdziwości orędzia Jezusa Chrystusa.
Czasem wymaga najwyższej ceny, krwi, ale najczęściej wyraża się w powolnym umieraniu dla samego siebie, codziennym mówieniu słowem i czynem
tego, co swoim życiem powiedział Jezus. Świadectwo wpisuje się zatem bardzo mocno w działalność Kościoła która nosi nazwę nowej ewangelizacji.

3. Ewangelizacja potrzebuje świadków
Powracając jeszcze raz do pierwotnego Kościoła warto przypomnieć słowa Tertuliana: „Jest nas coraz więcej, ilekroć kosicie nas: Nasieniem jest krew
chrześcijan”22. Tak jak za czasów Tertuliana drogą i nasieniem dla nowych
świadków Chrystusa była krew poprzedników, tak i dziś, jeśli ma się dokonać dzieło nowej ewangelizacji, to ma się ono dokonać mocą Ducha Świętego przez świadectwo o Jezusie. Do tej drogi niezbędny jest zapał w dawaniu
świadectwa. O tej rzeczywistości mówił także Paweł VI w Ewangelii Nuntiandi: „To głoszenie winno przede wszystkim dokonywać się przez świadectwo: oto widzimy jakiegoś chrześcijanina albo grupę chrześcijan, którzy wpośród społeczności ludzkiej, w której żyją, okazują, że umieją innych rozumieć,
przyjąć, dzielą razem z innymi dolę i los życia, solidaryzują się ze wszystkimi,
co zmierzają do pielęgnowania tego, co szlachetne i dobre” (EN 21). Parafrazując słowa Tertuliana należy stwierdzić, że stają się nasieniem dla kolejnych
chrześcijan, dowodem prawdziwości nauki Jezusa, poprzez codzienne powolne męczeństwo umierania dla sienie i życia dla Boga (por. Ga 2,20).
Biskup Ryś bazując na tej samej Adhortacji Pawła VI wymienia trzy
elementy świadectwa, które dzisiaj muszą zaistnieć na nowo. Są nimi: ubóstwo, abstynencja, rozumiana jako wstrzemięźliwość czy powściągliwość
w korzystaniu z dóbr tego świata oraz wolność, rozumiana jako niewnikanie
w układy polityczne i ﬁnansowe tego świata23. Te elementy mają dotykać
wszystkich wymiarów bardzo szeroko pojętej ewangelizacji. Mają obejmować preewangelizację, ewangelizację w sensie ścisłym, nową ewangelizację, katechizację jak i wszystkie innym wymiary działalności Kościoła.
22
23

Tertulian. Apologetyk 50,13. POK 20. Poznań 1947 s. 202.
Por. G. Ryś. Kościelna wiosna. Kraków 2013 s. 58-59.
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O potrzebie świadectwa w preewangelizacji zdaje się mówić Paweł
VI w adhortacji Evangelii nuntiadi. Stwierdza on mianowicie: „Te pytania [Dlaczego są takimi? Dlaczego tak żyją?] postawi sobie wielu niechrześcijan, czy to będą ludzie, którym nigdy nie mówiono o Chrystusie,
czy ochrzczeni ale nie praktykujący życia chrześcijańskiego, czy tacy, co
żyją w społeczności chrześcijan, ale nie według zasad chrześcijańskich,
czy ludzie boleśnie poszukujący czegoś lub «Kogoś», kogo przeczuwają,
a nie umieją nazwać” (EN 21). Zatem postawa świadectwa już jest przygotowaniem do ewangelizacji lub Nowej Ewangelizacji. Paweł Mąkosa
w opracowaniu na temat preewangelizacji, konstatuje: „Takie świadectwo
stanowi niewątpliwie punkt wyjścia procesu ewangelizacji i jeden z najskuteczniejszych sposobów przekonania ludzi obojętnych czy wrogo nastawionych do chrześcijaństwa.”24 Jest to o tyle ważne, że ze świadectwem
życia się nie dyskutuje, można je jedynie przyjąć, albo odrzucić. Zawsze
jednak będzie ono pobudzało do reﬂeksji.
Wymiar świadectwa w ewangelizacji wyraża dekret Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, który zaznacz, że wszyscy wyznawcy Chrystusa są zobowiązani do świadectwa
słowem i czynem tam gdzie się znajdują (DM 11). Na ten wymiar czynu,
faktycznej obecności Chrystusa w wierzących i w Kościele wskazuje Dyk
w swojej pracy pt. „Duch-Słowo-Kościół,” konstatując: „Człowiek współczesny nie potrzebuje o Jezusie tylko usłyszeć od Kościoła, lecz musi Go
także w Kościele zobaczyć”25. Zatem w procesie ewangelizacyjnym, ludzi,
którzy o Jezusie nie słyszeli potwierdzenie nauki czynem jest niezwykle
ważne, aby ewangelizacja w mocy Ducha Świętego była skuteczna.
Nowa ewangelizacja dotyka wymiaru świadectwa mocno i jednoznacznie. Akcentuje tę potrzebę bardzo mocno bp Ryś mówiąc o zaufaniu
Jezusowi oraz o niepotępianiu ludzi za ich postawę, ale o głoszeniu im
jeszcze raz Jezusa. Stwierdza, że Chrystus wzywa nas do miłości i odpowiedzialności, do ŚWIADECTWA i do odwagi26. Wyraźnie, nawet literalnie pokazuje, że świadectwo jest ważnym wymiarem nowej ewangelizacji
pisząc je wielkimi literami. W ramach nowej ewangelizacji ważniejszą
może być czasem ewangelizacja czynem, postawą, realizacją wartości
24

25
26

P. Mąkosa. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy
rozwoju. Lublin 2009 s. 408-409.
S. Dyk. Duch-Słowo-Kościół. Lublin 2007 s. 171.
Por. G. Ryś. Jezusowa Nowa Ewangelizacja. W: Nowa Ewangelizacja. Kerygmatyczny
impuls Kościoła. Gubin 2012 s. 16.
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ewangelicznych w życiu codziennym. Taką formę głoszenia Jezusa Stuła-Topolska nazywa ewangelizacją królewską, gdyż jak twierdzi, nie da się
jej niczym zastąpić27. Natomiast Jacinto de Farias ukierunkowując nową
ewangelizację na odbudowę cywilizacji miłości i solidarności, stwierdzi,
że, aby to się dokonało wszyscy chrześcijanie muszą stać się świadkami
wolności wynikającej z Ewangelii, świadkami wolności, która prowadzi
do solidarności i miłości28.
Ten sam wymiar musi zaistnieć w całej działalności Kościoła, nie tylko na polach ewangelizacji czy nowej ewangelizacji. Świadectwo jest drogą także w katechezie czy w liturgii. Jan Szpet mówiąc o katechetycznym
wymiarze świadectwa konstatuje: „Wiara katechety staje się punktem odniesienia i oparcia dla wiary katechizowanych. (…) Jedynie świadectwo
potraﬁ prawdziwie fascynować i wprowadzać w wartości, ku którym nie
prowadzą tylko słowa”29. W podobnym duchu wypowiada się Cyprian Rogowski rozważając problem pedagogiki religii i wskazuje, że przekaz treści
wiary w nauczaniu religii ma być ukierunkowany na świadectwo30. Jeszcze
raz należy przypomnieć, że świadectwo to dokonujące się w mocy Ducha
Świętego bazuje na świadectwie samego Jezusa Chrystusa, który objawia
nam Ojca najpełniej stając się pierwszym ze światków. Mówi o tym także Magisterium Kościoła: „Trzeba więc, aby do każdego katechety można
było zastosować te niezgłębione słowa Jezusa: «Moja nauka nie jest moja,
lecz Tego, który Mnie posłał» (J 7,16)” (KKK 427; Por. CT 6).
Żywotność głoszenia Jezusa Chrystusa i całego dzieła nowej ewangelizacji obejmującej wszelkiego rodzaju metody i środki będzie wtedy skuteczna, gdy dokona się powrotu nie tylko do „starej Ewangelii”, ale także
do wyrastającego z niej świadectwa. Dlatego warto jeszcze raz pokazać
jak to świadectwo wyglądało w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Św.
Justyn w 2 Apologii bardzo trafnie ukazuje właśnie rolę świadectwa, które
z jednej strony potwierdza, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, a z drugiej
pociąga innych do Jezusa. „Ja bowiem, kiedy byłem – mówi Justyn – zwolennikiem nauki Platona, gdy słyszałem oskarżenia wysuwane przeciwko
chrześcijanom i widziałem ich idących bez lęku na śmierć oraz na wszystkie inne okrucieństwa, doszedłem do wniosku, iż jest rzeczą niemożli27
28

29
30

Por. M. Stuła-Toporska. Jeśli nie my, to kamienie wołać będą! Częstochowa 2011 s. 88.
Por. J. Jacinto de Farias. Nowa Ewangelizacja a kultura. „Kolekcja Communio” 8.
Poznań 1993 s. 135.
J. Szpet. Dydaktyka Katechezy. Poznań 1999 s. 29.
C. Rogowski. Pedagogika religii. Toruń 2011 s. 322-323.
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wą, by żyli oni w nieprawości czy też umiłowaniu przyjemności. Jakiż to
bowiem człowiek, który byłby miłośnikiem przyjemności i rozpusty albo
rokoszował się spożywaniem ciała ludzkiego, mógłby radośnie witać nadchodzącą śmierć, która go pozbawi wszystkich jego dóbr?”31.

Zakończenie
Pojęcie świadectwa, zmieniając się przez wieki, zawierało i zawiera
w sobie różne grupy ludzi, to jednak nigdy nie straciło swojej ważności.
Do dziś jest ono cenne, czego przykładem jest postać Jana Pawła II, czy
skuteczność ewangelizatorów podczas inicjatywy „Przystanku Jezus”,
która w dużej mierze bazuje na świadectwie uczestników. Świadectwo
jest drogą nie tylko nowej ewangelizacji, ale także preewangelizacji czy
katechezy, a szerzej mówiąc całej działalności duszpasterskiej Kościoła.
Dokonując głębszej analizy warto byłoby przeprowadzić badania czy bardziej jest przekonywujące świadectwo osób duchownych czy świeckich,
czy osobiste czy za pomocą środków multimedialnych. Należałyby to
podjąć w tym celu, aby jak najlepiej w ramach Nowej Ewangelizacji wykorzystać argument jakim jest świadectwo.

31

Justyn. 2 Apologia 12,1-2a. W: Pierwsi apologeci greccy. BOK 24. Kraków 2004 s. 280.
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RADOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA KATECHETY
ISTOTNĄ CECHĄ WZMACNIAJĄCĄ
OWOCNOŚĆ NOWEJ EWANGELIZACJI

Benedykt XVI w katechezie opartej na kanwie Credo, jako pasterz
kierujący Kościołem, starał się przekazać wierzącym i niewierzącym, autentyczny depozyt wiary. Papież postawił siebie w perspektywie nowej
ewangelizacji a Rok Wiary został ogłoszony, aby nadać nową jakość pracy
w formacji i reedukacji życia chrześcijańskiego. Zredagowana na ten temat książka przez Giuliano Viginiego, nosi znaczący tytuł Radość wiary1.
Przed wyborem następcy Benedykta XVI, w wywiadzie przeprowadzonym z arcybiskupem Salvatore (Rino) Fisichella, przewodniczącym
Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, usłyszeliśmy, że potrzeba
papieża radości2. Nowo wybrany papież Franciszek wydaje się spełniać
to pragnienie, gdyż w Niedzielę Palmową powiedział młodym ludziom:
„Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi! Chrześcijanin nigdy nie może być
smutny! (…) Nasza radość nie pochodzi z posiadania wielu rzeczy, ale
ze spotkania Jezusa, który jest pośród nas; pochodzi z tego, że wiemy, iż
z Nim nie jesteśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kiedy spotykamy problemy czy trudności, które wydają się nie do pokonania (…) Nie
dajcie sobie wykraść nadziei, którą daje Jezus3.
1
2

3

Benedykt XVI. Radość wiary. Red. G. Vigini. Częstochowa 2012.
J. Batkiewicz-Brozek. Rozmowa przeprowadzona z abp Rino Fisichella. Potrzeba papieża radości. „Gość Niedzielny” z 10 marca 2013 s. 30-31.
G. Szulik. Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi. „Mały Gość Niedzielny” 2013 nr 5
s. 1-2.
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Katecheta jest sługą Słowa Bożego a jego posługiwanie dokonuje się
w zmieniających się środowiskach i owocność tej posługi w dużym stopniu zależy od poziomu dojrzałości osobowościowej i religijnej oraz od
cech jego charakteru. Jedną z postulowanych cech katechety jest radość.
W poniższej reﬂeksji zwróci się uwagę na następujące wybrane kwestie:
– radość, jako postulowana przez badanych ważna cecha katechety;
– psychologiczna rola radości;
– pedagogiczny walor radości;
– teologiczna podstawa radości;
– poszukiwanie proporcji między radością a powagą;
– święty, rozradowany przyjaźnią z Bogiem katecheta, to dobry siewca
Ewangelii.
1. Radość jako ważna cecha katechety w opinii młodzieży
Katecheza jest jedną z istotnych posług Kościoła, służących rozwojowi
wiary i wprowadzaniu w odpowiedzialne życie we wspólnocie ludu Bożego. Dyrektorium ogólne o katechizacji powtarza za Adhortacją apostolską
Catechesi tradendae (CT 22), że „prawdziwa katecheza jest zawsze uporządkowanym i systematycznym wprowadzeniem w Objawienie zachowane w głębokiej pamięci Kościoła i w Piśmie Świętym i stale przekazywane
przez żywą i czynną <tradycję> z pokolenia na pokolenie” (DOK 66).
Ewangelizacja jest dziełem Kościoła, który jest powołany do tego, aby
„zanieść Dobrą Nowinę do wszystkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość” (Por. EN
18). Ewangelizacja obejmuje: głoszenie, czynienie uczniami, bycie świadkiem, udzielanie chrztu, miłość bliźniego (por. DOK 46). Ponieważ istnieje duże zróżnicowanie sytuacji społeczno-religijnej, to potrzebna jest nowa
ewangelizacja (por. DOK 58). Bł. Jan Paweł II pouczał, że „nowa ewangelizacja, skierowana nie tylko do jednostek, ale do całych grup ludzkich żyjących
w różnych sytuacjach, środowiskach i kulturach, ma na celu kształtowanie
dojrzałych wspólnot kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia w całym swoim pierwotnym znaczeniu jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby” (ChL 34). Nauka Boża jest ta
sama, ale chodzi o nowy żar apostolski w głoszeniu radosnej nowiny4.
4

Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja. Homilia podczas Mszy św. w Salto w Urugwaju
(9 maja 1988 r.). OsRomPol 9:1988 nr 5 s. 20.
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Badania psychologiczne nad osobą nauczyciela, w tym także katechety, zwracają szczególną uwagę na jego interakcje z uczniami5. Można wyróżnić dwa podejścia badawcze do tego problemu z których jedno
ma charakter bardziej teoretyczny, dobieranie celów i wyszukiwanie odpowiednich cech potrzebnych do ich realizacji, drugie opiera się na badaniach empirycznych, poszukujących odpowiedzi na pytanie, jacy rzeczywiście są nauczyciele, od jakich cech zależy najbardziej efektywność
ich pracy a także jakie cechy katechetów cenią sobie uczniowie6. Trzeba
stwierdzić, że wiedza na temat zależności efektów nauczania od cech nauczyciela – katechety jest raczej uboga. Natomiast czasochłonne badania
empiryczne pozwalają na ustalenie obszernych, dochodzących niekiedy
do stu, cech charakteryzujących dobrego katechetę7. Cechy te okazują się
tak liczne i różnorodne, że nie odnoszą się wyłącznie do katechety. Wiele
z nich jak np. inteligencja, kompetencja, dobroć, dobry kontakt z uczniami
itp. są niezbędne przy wykonywaniu rożnych innych funkcji zawodowych
a także posług kościelnych. Cechy te są przydatne katechecie ale nie wskazują na specyﬁkę tego co rzutuje na owocność jego posługi. Na ich podstawie nie można też sformułować istotnych wskazań dotyczących selekcji
kandydatów na katechetów.
Biorąc pod uwagę znane typologie psychologiczne (np. E. Kretschmera)
lub naukę o temperamentach, można by wskazywać jaka konstelacja temperamentalna jest pożyteczna dla owocnej posługi katechetycznej. Jednak i tu
należy stwierdzić, że nie można wskazać jednego typu osobowościowego
lub temperamentalnego, którego przedstawiciele byliby w każdej sytuacji
katechetycznej bezwzględnie uprzywilejowani. W posłudze katechetycznej
spotykamy się bowiem z różnego rodzaju grupami, środowiskami, celami,
które wymagają niekiedy specjalnych kwaliﬁkacji. W niektórych sytuacjach
należy rozróżnić wyraźniej funkcję nauczania lub wychowania i w związku
z tym poszukiwać się będzie odpowiednich cech, dla zrealizowania wyznaczonych celów i zadań. Inaczej mówiąc, trzeba w zależności od celów szcze5

6

7

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski. Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa
2002 s. 297.
Z. Włodarski. Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. Warszawa 1980;
S. Kulpaczyński. Retrospektywny obraz katechety. „Seminare” 13:1997 s. 51-58; Tenże.
Aktualny i postulatywny obraz katechety. „Seminare” 13:1997 s. 59-66. Artykuł oparty
jest na badaniach ok. 500 osób.
M. Pogwizd. Współczesna młodzież i jej katecheza w opinii studentów (I – II) Teologii
KUL. Lublin 2002 (mps, arch. KUL) s. 99.
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gółowych, uznać za mniej lub bardziej przydatne różne zespoły cech katechety. Przykładowo psycholodzy zwracają uwagę, że w pracy z uczniami
młodszymi przewagę mają katechetki, a w przypadku starszych chłopców
– katecheci. Dlatego nie zawsze zadowalają osoby formujące katechetów
listy bardzo licznych cech, gdyż nie uwzględniają one specyﬁki środowiska,
grupy i innych zmiennych. Jednak pożyteczne jest porównywanie różnych
zestawów pozytywnych cech katechetów, bo widać wtedy dosadniej, które
z nich najczęściej się powtarzają a więc dominują.
Do najważniejszych cech ogólnych nauczyciela – katechety młodzieży
należy m.in. chęć przebywania z nimi, dążenie do nawiązywania różnych kontaktów i zadowolenie, gdy takie zaistnieją; charakterystyczne zaangażowanie
emocjonalne; traktowanie młodzieży jako jednostki w rozwoju, za który czuje
się odpowiedzialny; dobry katecheta odczuwa potrzebę oddziaływania. Potrzeba oddziaływania wiąże się u dobrego pedagoga z odpowiednimi umiejętnościami o charakterze ogólnym. Dwie cechy wydają się szczególnie ważne.
Pierwsza polega na respektowaniu podmiotowości innych osób i dostrzega
w nich różne wartości pozytywne, które stara się wspomagać w rozwoju. Druga to empatia lub przynajmniej umiejętność wczuwania się8 w stany innych
osób oraz wrażliwość pedagogiczna, wyrażająca się w prawidłowej ocenie
ciągle zmieniającej się sytuacji dydaktyczno-wychowawczej i w każdorazowym dostosowywaniu do niej własnego sposobu postępowania9. Dlatego też
dobry nauczyciel, katecheta, nazywany jest artystą, który wykazuje wrażliwość na wszystko co dzieje się w sferze stosunków międzyludzkich, w których uczestniczy i umie umiejętnie do nich dostosowywać swoje postępowanie. Przeciwnie katecheta słabszy, np. z dominantą cech autorytatywnych
ma ograniczoną zdolność do prawidłowej oceny uczniów, wykazuje pewną
sztywność we własnej percepcji i w modyﬁkacjach przyjętych poglądów.
Bardzo ważna w kontaktach katechety z katechizowanymi jest troska
o informację zwrotną, nie tylko mówienie do uczniów ale i słuchanie tego
co oni mówią a to okazuje się nie takie proste. Ogólne cechy katechety
można wyrazić w kilkunastu podstawowych postulatach. Oto one:
8

9

Warto tutaj dodać. że przez empatię rozumiemy wczuwanie się w daną sytuacje dlatego,
że sami przeżyliśmy taką samą lub bardzo podobną, a więc wiemy co się wtedy dzieje,
co się odczuwa, jak trzeba się zachować itd. natomiast samo wczuwanie się jest pewną
zdolnością psychologiczną dobrego uchwycenia czy zrozumienia danej sytuacji lecz
bez tego oparcia o własne przeżycie, osobiste doświadczenia. Zob. Np. J. Nazar. Empatia i jej związek z cechami osobowości nauczyciela. Warszawa 1990.
M. Przetacznik-Gierowska. Z. Włodarski. Psychologia wychowawcza. T.1 s. 302.
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– pozytywna postawa wobec uczniów, czyli życzliwość, którą można
wyrazić słowami „Lubię was”;
– akceptacja siebie jako katechety a więc cieszę się, że nim jestem;
– akceptacja katechizowanych, szacunek dla nich, zaufanie, że się rozwijają, takt, pozytywne mówienie o nich, uznanie prawa do błędu;
– poczucie autorstwa, czyli postawa twórcza, inwencje, bo efekty zależą
od wysiłków;
– dojrzałość emocjonalna, możliwe różne formy entuzjazmu ale i odporność na frustracje;
– zdolność do empatii a przynajmniej do współodczuwania;
– demokratyczna struktura charakteru, dobrze rozumiane partnerstwo;
– autentyczność czyli prawdziwość wewnętrzna, „przeźroczystość” katechety;
– otwartość na innych, dobry kontakt, ale i realizm w ocenie sytuacji;
– stałość, konsekwencja, obowiązkowość, zachowanie bez humorów
i kaprysów, punktualność;
– poczucie humoru (pozwalanie na śmianie się z siebie w przeciwieństwie do komizmu czyli żartowania z innych), salezjańskie „sta allegro”;
– nastawienie na stały rozwój, zdobywanie wiedzy, doświadczeń;
– kompetencja i wiedza
– nade wszystko przyjaźń z Bogiem – świętość!
W podjętej reﬂeksji pragnie zwrócić się uwagę na radość, na poczucie humoru katechety. Poproszono 116 studentów (z I i II roku teologii
KUL, w 2000 roku) o podanie postulowanych przez nich cech katechety
dla młodzieży. Wszystkich cech wyliczono ponad sto i zaszeregowano je
do 21 kategorii10. Studenci, jak przystało na teologów, zaczęli od cechy
dotyczącej sedna działań katechetycznych pisząc, że katecheta ma „dawać
dobry przykład i być świadkiem Chrystusa” (31% wszystkich odpowiedzi,
czyli nie były one w dolnej kolumnie sumowane do 100%). Oto niektóre
przykłady:
Katecheta powinien sam być świadkiem Chrystusa, „z obﬁtości serca
mówią usta”, musi być autentyczny, naturalny, mocno zaangażowany w to
co robi (student, nr ankiety 149); Katecheta musi dawać przykład, świadectwo swej wiary. Świadectwo – to bardzo skuteczne. Pokazać, że wiara
przemienia całe życie, a nie tylko w niedzielę (student, nr 151); Katecheta
musi wiedzieć, że jest obserwowany, że dla wielu jest wzorem – musi się pil10

M. Pogwizd, jw. s. 99 tab. nr 6.
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nować, żeby tego nie stracić i pamiętać, że najwięcej ludzi się traci, gdy się
co innego mówi i przekazuje, a robi się po swojemu –coś innego (studentka,
nr 11). Katecheta ma być „kompetentny, wykształcony teolog” ta cecha zyskała podobną pozycję w tabeli (31%). Ilustrują to następujące stwierdzenia: Katecheta powinien być gruntownie przygotowany do zajęć (zwłaszcza
do ewentualnych pytań)... posiadać znajomość pedagogiki i psychologii
pomocnej w postępowaniu z młodzieżą (studentka, nr 21); ... powinien być
pedagogiem i teologiem (studentka, nr 36); ważne by był kompetentny, zorientowany w sprawach młodzieżowych (studentka, nr 128).
Ponad 29% studentów twierdzi, że dobry katecheta powinien być „otwarty”: osoba katechety powinna być przede wszystkim otwarta na propozycje
i potrzeby młodych (studentka, nr 8); Katecheta powinien być otwarty na
młodego człowieka, być przygotowanym do rozmowy z nim i potraﬁć mu
pomóc. Często może to być dla ucznia jedyna kompetentna osoba (studentka, nr 111). Z kolei 24% studentów chce, aby katecheta był „przyjacielski,
budził zaufanie”. Uważają oni, że ważną cechą katechety młodzieży jest to
iż powinien on budzić zaufanie w swoich uczniach (studentka, nr 27); Młody człowiek powinien wiedzieć, że zawsze można do katechety przyjść. On
powinien wzbudzać zaufanie, być dostępny dla młodzieży, a także powinien
reprezentować postawę tzw. „człowieka z zasadami” – chodzi o to, by w jego
poglądach było zdecydowanie, pewna charyzma (studentka, nr 23).
Następnie studenci postulują, aby katecheta miał „dobry kontakt
z uczniami” (21%). Podkreślali oni, że konieczne jest nawiązanie kontaktu
z młodzieżą (studentka, nr 18); ...aby panowały kontakty partnerskie między
nim a uczniami (student, nr 73). Studenci uważają (20%), że dobry katecheta powinien być: wyrozumiały i miłosierny... pełen miłości (studentka,
nr 113); znający uczniów i ich problemy (19%), zainteresowany sprawami
swoich uczniów (studentka, nr 14), ... osobą przeżywającą razem z uczniami
ich problemy np. samobójstwa w szkole, ciąża... (student, nr 64). Kolejna
cecha dobrego katechety mówi o tym, że ma to być człowiek „wymagający
i o silnym charakterze” (18%). Trzeba być miłym, ale stanowczym (studentka, nr 40); Osobę katechety powinna cechować stanowczość w ukazywaniu
prawdy, bezkompromisowość w sprawach wiary (student, nr 66); Musi to
być osoba zdecydowana i pewna swoich przekonań (studentka, nr 43). Studenci podkreślili także, że ważną cechą katechety jest „poczucie humoru
i optymizm” (14%). Jako potrzebną zaletę katechety wyliczali: uśmiech
(studentka, nr 9); optymizm życia (studentka, nr 29); katecheta powinien
być zawsze uśmiechnięty i radosny (studentka, nr 113).
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Badania 333 maturzystów z liceum w Kielcach (z roku 2000) pozwoliły natomiast na wydobycie 153 cech dobrego katechety, które z trudem
zaszeregowano w 33 kategorie11. Dominującą cechą (38% ze 100% możliwych odpowiedzi), okazał się „dobry kontakt z młodzieżą”. Młodzież mówiła: katecheta musi umieć nawiązać szeroki i trwały kontakt z młodzieżą
i dotrzeć do jej serca (Dz 1812); musi łatwo nawiązywać kontakty (Ch 320).
Jako drugą (29%) w kolejności cechę dobrego katechety wskazano na:
„katecheta rozumie młodzież i jej problemy”. Postulowano, aby była to
osoba rozumiejąca problemy dzisiejszej młodzieży, która jest dobrym psychologiem i pedagogiem,... (Dz 73); osoba umiejąca spojrzeć na różne
sprawy z młodzieżowego punktu widzenie (nie jak zmęczony, wyniszczony
życiem dorosły) (Dz 167). Z tą cechą łączy się wyraźnie następna (28%),
że katecheta „ma być otwarty na poglądy młodzieży”, nie tylko na twarde
dogmaty religijne (Dz 17); o otwartym umyśle, wyrobiony intelektualnie
(Ch 320).
W następnej kolejności (24%) młodzież za ważne u katechety uznaje
to, że „potraﬁ zainteresować tematem”. Katecheta powinien zainteresować młodzież tym co ma do przekazania, przedstawić to w ciekawy sposób,
aby nie zanudzać sztywnymi regułami i zasadami (Dz 212); powinien sprawić, by wszystkie oczy były zwrócone na niego (Ch 291).
Grupa 23% wypowiedzi młodzieży uznała „wyrozumiałość i cierpliwość” za cechy, które powinny charakteryzować katechetę. Powinien
być cierpliwy i nie stresować młodzieży (Dz 14). 21% badanych postuluje
za tym, aby katecheta był „z poczuciem humoru” i najlepiej, aby była to
„osoba młoda” (16%) i „sympatyczna” (14%), „aby nie narzucał swoich
poglądów”. Dobrze, aby katecheta posiadał poczucie humoru. Pomoże to
w kontakcie z klasą. Wszystko powinno być jednak wyważone i umiarkowane (Dz 219); Osoba prowadząca katechezę nie może być starszą, gdyż
nie rozumie ludzi młodych (jej wciąż przeszkadza hałas, śmiech), powinna
to być osoba młoda, która będzie twarda, nie pozwoli sobie „wejść na
głowę” i będzie zarazem wyrozumiała (Dz 209); katecheta nie powinien
narzucać swojej woli, a delikatnie naprowadzać na właściwą drogę, rozumiejąc przy okazji nasz punkt widzenia (Dz 177).
11

12

A. Pawelec. Obraz młodzieży i jej katechezy w opinii uczniów z klas I-IV z Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach. Lublin 2001 (mps, arch. KUL)
s. 129. Tabela nr 6 zawiera dane dotyczące cech dobrego katechety młodzieżowego.
Tamże s. 130. (Dz.) oznacza, że wypowiedź pochodzi od dziewczyny, (Ch.), że od
chłopaka a liczba oznacza numer wypełnionej ankiety.
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Poziom około 10% uzyskały również takie cechy katechety, jak: „kocha młodzież”; „jest wykształcony”; „stanowczy”, „pomysłowy”, czuje
powołanie do pracy z młodzieżą”, gdyż praca z przymusu męczy zarówno
prowadzącego katechezę jak i katechizowanych (Dz 261)13. Uogólniając
zarysowany obraz katechety, można powiedzieć, że badani domagają się,
aby posiadał on najpierw cechy dobrego wychowawcy, potem kompetentnego nauczyciela, a następnie autentycznego świadka wiary. Porównując
wyniki badań można również powiedzieć, że ważną cechą katechety (poziom 20% wypowiedzi), tak w ujęciu studentów jak i licealistów jest radość, poczucie humoru i optymizm14. Warto postawić pytanie: dlaczego
radość jest uznawana za ważną cechę katechety?
2. Psychologiczna rola radości
Uznajemy, że człowiek dojrzały osobowościowo przejawia najczęściej
zadowolenie i radość życiową. Jednym z elementów struktury osobowości są
potrzeby psychiczne. W sposób uproszczony można potrzebę określić „jako
stan napięcia domagającego się rozładowania”15. Pomijając różne koncepcje
potrzeb psychicznych, przykładowo za A.H. Maslowem można wyliczyć
ich pięć grup. Są to potrzeby: ﬁzjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, prestiżu i uznania oraz samoaktualizacji16. Maslow dzieli potrzeby na „niższe” i „wyższe”. Natomiast H.A. Murray wyróżnił 27 potrzeb
psychicznych, wśród nich jako 17. „potrzebę zabawy”17. „Według Murreya,
główną tendencją potrzeby zabawy jest szukanie radości dla niej samej”18.
Istnieją również podziały potrzeb na biologiczne i nabyte czyli typowo
ludzkie i wśród nich wyróżnia się potrzebę zabawy19. Przez dobrą zabawę
dziecko rozwija się wszechstronnie a równocześnie przeżywa pozytywne
uczucia radości.
13
14

15
16

17
18
19

Tamże s. 134.
S. Kulpaczyński. Aktualny i postulatywny obraz katechety s. 59-66; A. Pawelec. Obraz
młodzieży s. 129; M. Pogwizd. Współczesna młodzież s. 99.
K. Obuchowski. Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1972 s. 96.
Por. A.H. Maslow. Motivation and Personality. Nowy York 1970 s. 97-100, cyt. Za:
S. Siek. Struktura osobowości. Warszawa 1986 s.131-133.
S. Siek. Struktura osobowości s. 141.
Tamże s. 149.
Por. W. Szewczuk. Potrzeby. W: Encyklopedia psychologii. Red. Tenże. Warszawa
1998 s. 432-436.
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Uczucia, które niekiedy zastępuje się pojęciem „emocje”, określane
są jako zmiana ogólnego pobudzenia, które wiąże się ze zwiększeniem
poziomu aktywacji wyraża się we: wzroście napięcia mięśniowego (aktywność ruchowa), wzroście intensywności procesów umysłowych oraz
w zmianach czynności narządów wewnętrznych (przysadka, nadnercze)20.
Uczucia posiadają swoją treść, intensywność i ekspresję. Jako podstawowe wymienia się: uczucia radości, smutku, zdziwienia, lęku, złości, wstrętu, gniewu i pogardy, co świadczy o ich uniwersalności21.
Pomijając koncepcje uczuć (np. poznawcze, związane z pamięcią czy
też relacyjne i in.), należy pamiętać, że wraz z rozwojem całożyciowym
następuje kształtowanie uczuć22. Badacze emocji mówią, że ich funkcjonowanie podlega pewnych prawom. Zwykle emocje: powstają jako reakcje
na różne struktury znaczeniowe danych sytuacji; powstają w odpowiedzi
na zdarzenia, które są ważne dla aktywności danej osoby; powstają w wyniku oczekiwanych zmian; przyjemność jest zależna od zmiany i zanika
wraz z ciągłością zaspokajania, przykrość może się utrzymywać jednakowo w stale trwających, niesprzyjających warunkach; itd.23.
Warto dodać, że uczucia religijne stanowią ważny element struktury
religijności. Wśród nich należy wyróżnić radość jako uczucie pozytywne,
które powinno być przeżywane przez dzieci od wczesnego dzieciństwa,
poprzez wiek przedszkolny, szkolny, od młodości aż do dorosłości.
Małgorzata Tatala badająca rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych pisze, że wyrazem radości „jest śmiech, często też ogólne ożywienie
i wzmożona aktywność motoryczna – dzieci z radości podskakują, rzucają
się na szyję dorosłym i swoim rówieśnikom”24. Ważnym źródłem radości są
kontakty społeczne a także docenianie, pochwalanie przez dorosłych dzia20

21

22

23

24

Por. J. Reykowski. Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa 1974; Tenże. Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość. W: Psychologia ogólna. Red. T. Tomaszewski. Warszawa 1992 s. 7-58.
Por. M. Tatala. Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych. Lublin 2000 s. 20.
Autorka powołuje się na C.E. Izard. Innate and Universal facia expresions. Evidence
from development al and cross – cultural research. „Psychological Bulletin” 1994
nr 115 s. 288-299.
Por. Tamże s. 32-33. Opierając się na terminach informatycznych podano etapy wywoływania emocji: analizator, komparator, diagnostyk, oceniający, proponujący działanie, generator zmiany psychologicznej i działający.
Por. N.H. Frijda. Thew empirical status of the lawsof emotion. “Cognition and Emotion” 1992 nr 6 s. 467-477, cyt. Za: M. Tatala. Rozwój uczuć religijnych s. 34-39.
M. Tatala, jw. s. 58.
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łań dziecka. Jeżeli rezultat podjętej przez dziecko aktywności, działania,
zachowania, satysfakcjonuje dziecko, przeżywa ono radość, zachęcającą
i mobilizującą je do kontynuowania podjętej aktywności. Okazuje się, że
im trudniejsza droga do osiągnięcia upragnionego celu, tym większa bywa
radość z końcowego sukcesu25. Młodzież również potrzebuje radości. Powodem uczuć radości są: dobra atmosfera rodzinna, miła dla ucznia szkoła
i osiągane tam pozytywne wyniki w nauce, poczucie wolności, sposób spędzania wolnego czasu i rozrywki26. Radość powoduje, że zachowanie, które
ją przynosi, utrwala się. Osoba radosna, najczęściej będzie podtrzymywała
styl swojego zachowania, działania i będzie utrzymywała dobre kontakty ze
środowiskiem, które jej pomaga w takim właśnie stylu życia.
Odnosząc powyższe stwierdzenia na płaszczyznę religijną, należy zauważyć, że radość religijna, obok towarzyszących jej objawów ﬁzjologicznych (przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi), prowadzi do tzw.
duchowych skutków, którymi są; zwiększenie zapału i entuzjazmu życia
opartego na zasadach wiary27.

3. Pedagogiczny walor radości
Wychowanie, a w szczególności wychowanie chrześcijańskie, ewangeliczne, opiera się na optymizmie wiary, na radości bycia dzieckiem
Boga. Nauczyciele wiary, katecheci jakby z zasady powinni ukazywać
radosną nowinę o zbawieniu w atmosferze pogody ducha. Z badań, jak
to wspomniano wyżej, wynika nie tylko obraz pozytywny nauczycieli,
ale i mało przyjemny. Wychowankowie tęsknią za nauczycielem, wychowawcą a więc i katechetą – „przyjacielem uczniów; osobą mądrą, życzliwą, tolerancyjną, zdolną do zmian i dialogu”28. A jednak badani studenci określają nauczycieli jako: „podmioty całkowicie podporządkowane
dyktaturze szkolnej; ludzi ograniczonych i ograniczających innych; niemylnych „bogów”; niedokształconych tyranów; „wykonawcy wyroków”;
25
26

27

28

Por. E.B. Hurlock. Rozwój dziecka. Warszawa 1985 s. 398-400.
Por. B. Zazzo. Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa
1972 s. 297-301.
Por. Cz. Walesa. Struktura religijności człowieka. Analiza psychologiczna. „Zeszyty
Naukowe KUL” 41:1998 nr 3-4 s. 3-48.
A. Kaczara. Być nauczycielem W: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Red.
T. Kukołowicz. M. Nowak. Lublin 1997 s. 369.
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jednostki niezdolne do zmiany i oporu; ludzi wymagających pomocy specjalisty – psychiatry; „bezpostaciowe” lub „amoralne twory”; nieprzyjaciół młodzieży i siebie samych; osoby „do bólu” bez poczucia humoru”29.
To końcowe stwierdzenie „bez poczucia humoru” należy pozytywnie
zmienić na nauczyciela – katechetę „z poczuciem humoru”, czyli wychowującego z radością. Do takiej postawy katechety w procesie wychowania upoważnia go pedagogika oparta na wierze. Tutaj zakłada się, że „siłą
kształtującą człowieka jest sam Duch Święty […]. Dary Ducha, Umiejętności przydawane są człowiekowi jako narzędzie na jego rozwój, na czynienie
dobra, a zatem na dojście do Boga w czynieniu jego Woli, i Dobra, w całej
dostępnej danemu człowiekowi rzeczywistości […]”30. Jest to pedagogika
miłości i radości, która „ma prowadzić do uświadomienia postawy Synostwa Bożego”31. Dlatego tacy pedagodzy jak założyciel salezjanów św. Jan
Bosko czy założyciel Comunione e Liberazione ks. Luigi Giussani doceniali w wychowaniu rolę teatru, muzyki i śpiewu. Joahim Waloszek pisze, że
„niezwyczajne upodobanie w muzyce uczestników Comunione e Liberazione, w niczym nie przypomina współczesnej, niszczycielskiej mody na
techno i hard rock […] racją muzykowania, śpiewania nie jest jakaś powierzchowna potrzeba pielęgnowania tanich nastrojów, sentymentów czy
bezmyślnego (narkotycznego) zabicia czasu, ale przede wszystkim potrzeba
dowartościowania, zakomunikowania strukturalnych wymogów ludzkiego
serca, na które przynosi odpowiedź wiara w Chrystusa”32. Wolno dopowiedzieć, że uczucia pozytywne, zwłaszcza radość, są nieuniknionymi stanami
ducha, będącymi konsekwencją poznania Chrystusa, Jego Ewangelii, sensu
własnego życia i jego ostatecznej perspektywy.

4. Teologiczna podstawa radości
Katecheta głosząc radosną nowinę przekazuje rozliczne argumenty
stanowiące o postawie optymizmu człowieka wiary. W nowej ewangelizacji należy na nowo przypominać powody do radości. W czasach nara29
30
31
32

Tamże s. 369.
J. Homplewicz. Etyka pedagogiczna. Warszawa 1996 s. 143.
Tamże s. 146.
J. Waloszek. Muzyka w pedagogii ruchu CL. W: Wychowanie człowieka otwartego.
Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby. Red. A. Rynio.
Kielce 2001 s. 194.
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stających prześladowań chrześcijan szczególnie aktualnie brzmią słowa:
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy
z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5,11-12).
Radujemy się dlatego, że Bóg nas wybawił i otworzył nam bramy nieba. Możemy powtarzać za Maryją: raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy (Łk 1,47). Słuchając Jezusa i głosząc Jego naukę katecheta może
powtarzać za Janem Chrzcicielem: przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca (J 3,29). Istotną
podstawą radości jest zjednoczenie z Chrystusem. Jezus powtarza: Jak
mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wy trwajcie w miłości
mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam
w Jego miłości. To wam powiedziałem. Aby radość moja była w was i aby
radość wasza była pełna (J 15,9-11).
Ewangelizując katecheta ma kreować radość na wzór Apostołów, którzy
sprawiali wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan (Dz
15,3) i oznajmiając nadzieję zbawienia (por. Rz 12,12). Jak poucza św. Paweł
w Liście do Rzymian: A Bóg [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełnej radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15,13). Apostoł dodaje, że miłujący chrześcijanin nie cieszy się
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą (1 Kor 13,6). Tą prawdą
jest Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek,
umęczony i zmartwychwstały. Dlatego św. Paweł zachęca: W końcu bracia
moi, radujcie się w Panu (Flp 3,1); Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz
powtarzam: radujcie się! (Flp 4,4); Zawsze się radujcie […] (1 Tes 5,16).
Do tej potrzeby kształtowania postawy radości dopowiada św. Jakub:
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was
różne doświadczenia (Jk 1,2). Dlatego męczennicy mimo cierpień zachowywali postawę wiary i radości, która płynie z dozgonnej wierności wobec Boga. Potwierdza to św. Piotr w swoim liście zachęcając: Dlatego
radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele
cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na
sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełna chwały wtedy, gdy
osiągnięcie cel waszej wiary – zbawienie dusz (1 P 1,6-9).
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Nowa ewangelizacja jest ponownym głoszeniem Słowa, które Apostołowie widzieli i dotykali, jest głoszeniem życia wiecznego, które było
w Ojcu, a nam zostało objawione […] w tym celu, aby nasza radość była
pełna (1 J 1–4). To zbawienne głoszenie Ewangelii powodowało i powoduje, że nawet poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie
[…] a uczniów napełniało wesele i Duch Święty (Dz 13,48-52). A owocem
ducha jest między innymi – radość (por. Ga 5,22). Współcześni katecheci narażeni na prześladowania, zwłaszcza w środowiskach wymagających
nowej ewangelizacji, mogą powtarzać słowa skierowane do Tesaloniczan:
A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących (1 Tes 1,6).
Współczesne propozycje nowej ewangelizacji mówią o potrzebie radości w przekazie wiary33. Wyrażają one troskę Kościoła, który jak matka, rodzi nowych synów i wspiera ich w rozwoju radości życia wiarą we
współczesnym świecie.
5. Poszukiwanie proporcji między radością a powagą
Wcześniej powołano się na Biblię, aby promować potrzebę radości. Jednak ta sama Święta Księga w niektórych miejscach wydaje się jakby występowała przeciw radości. W Księdze Koheleta czytamy: O śmiechu powiedziałem
„Szaleństwo” a o radości: „Cóż ona daje?” (Koh 2,2). A dalej Serce mędrców
jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Bo czym trzaskanie cierni (płonących) pod kotłem tym jest śmiech głupiego (Koh 7,5-6). Tak negatywnie został oceniony głupi śmiech. Tak zwane błaznowanie nie przystoi na
katechezie czy tez w nowych formach ewangelizowania. Można też powiedzieć, że odpowiednie tematy domagają się odpowiedniego tła emocjonalnego. Gdy omawiamy mękę Chrystusa, problematykę cierpienia, bierzemy
udział w pogrzebie, wypada czynić to z odpowiednią powagą i wczuwaniem
się w żałobę osób opłakujących odejście swoich bliskich. Gdy natomiast zajmujemy się miłością Boga, perspektywą szczęścia wiecznego czy przeżywamy jubileusze, urodziny lub imieniny, potrzeba atmosfery radości.
W nowej ewangelizacji próbuje się także używać nowego języka np.
slangu młodzieżowego. Kiedyś napisałem, że „Upodobnianie się katechetów do katechizowanych przez używane ich języka o cechach subkultury
33

Por. C. Bissoli. Nuova evangelizzazione e catechesi. Alla luce delle Proposizioni sinodali. „Catechesi” 82: 2012-2013. Marzo/Aprile s. 60.
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danej grupy nie jest na katechezie wskazane. Mówienie żargonem można
czasem tolerować na spotkaniach nieformalnych, na biwakach czy wycieczkach, ale zawsze należy pamiętać, by czynić to z kulturą i szacunkiem dla każdej osoby”34.
Jednak wczuwając się w zapotrzebowanie współczesnego odbiorcy
nowej ewangelizacji wolno podchodzić ze zrównoważonym humorem
do ważnych tematów. Rafał Szymkowiak zatytułował swoją książeczkę
„Spowiedź jest spoko”35. Jednak pod tym „chwytliwym” tytułem są cenne treści na wybrany temat, niekiedy przekazywane z dużą dozą dobrego humoru i odpowiedniej radości. Nowoczesny język, chwilami całkiem
młodzieżowy, pozwala na nowo ewangelizować młodzież nawet w środowisku dyskotek, koncertów rockowych. Należy jednak z czasem, po
„oswojeniu” i zaznajomieniu z prawdami wiary, z liturgią Kościoła, takiej
zlaicyzowanej jednostki czy grupy wprowadzać kulturę i styl bycia godny
chwalenia Boga i modlitewnego wyrażania swojej wiary.

6. Święty, rozradowany przyjaźnią z Bogiem katecheta, to dobry
siewca na polu nowej ewangelizacji
Nowa ewangelizacja opiera się na tej samej Ewangelii i stale żywej Tradycji (NMI 29). Dyrektorium Ogólne o Katechizacji podkreśla znaczącą
rolę katechety w procesie rozwoju wiary w każdej zmieniającej się sytuacji
oraz wszelkich poszukiwaniach metodycznych innowacji. Czytamy tam,
że „charyzmat dany mu przez Ducha Świętego, pogłębiona duchowość,
przejrzyste świadectwo życia stanowią duszę każdej metody i tylko słane
jakości ludzkie i chrześcijańskie gwarantują dobre wykorzystanie tekstów
i innych pomocy. Katecheta jest bezpośrednim mediatorem, który ułatwia
komunikację między osobami i misterium Boga oraz między osobami we
wspólnocie […] a więc stara się, by jego działanie było zawsze podtrzymywane przez wiarę w Duchu Świętym i przez modlitwę” (DOK 156).
Takie owocne działanie katechetyczne opiera się więc na osobistej świętości katechety. Utrzymywanie stałej przyjaźni z Mistrzem z Nazaretu i jej
pogłębianie jest wyrazem dążenia do utrzymania stanu łaski uświęcającej,
czyli osobistej świętości. Nowa ewangelizacja wymaga kształtowania du34

35

S. Kulpaczyński. Jaki język dla współczesnej katechezy? „Roczniki Teologiczne”
1:2003 z. 6 s. 117.
R. Szymkowiak. Spowiedź jest spoko. Kraków 2006.

178

RADOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA KATECHETY

chowości, świętości katechety w świetle piękności Boga i radosnej perspektywy zbawienia36. Znając powiedzenie, że „Smutny święty, to żaden
święty”, katecheta przez swoje zachowanie, słowa i działania ukazuje radość chrześcijańską, jest jej świadkiem i nauczycielem.
Potrzebę radości we współczesnej ewangelizacji, dobrze rozumie Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego, który w „Komentarzu do
wiązanki 2013” pisze, że w Jezusie Bóg objawił się jako „Bóg radości”
a Ewangelia jest „Dobrą Nowiną”, która rozpoczyna się „Błogosławieństwami”, czyli zapowiedzią, iż ludzie będą uczestniczyć w szczęśliwości
samego Boga. Św. Paweł przypomina: Pełen jestem pociechy, opływam
w radość mimo wielkich naszych ucisków (2 Kor 7,4). „W tym sensie radość, której doświadczamy tutaj na ziemi, jest wielkanocnym darem, zadatkiem pełni radości jaką będziemy cieszyć się w wieczności”37. Dalej
Przełożony Generalny Salezjanów stwierdza: „Wychowanie do radości
dnia codziennego: wymaga ono cierpliwego wysiłku wychowawczego,
aby nauczyć się […] korzystania z prostotą z wielorakich radości ludzkich, które Stwórca stawia codziennie na naszej drodze”38. Dlatego św. Jan
Bosko powtarzał wychowawcom i wychowankom „Sta allegro” – bądź
wesoły. W wychowaniu do radości należy stosować pedagogię dobroci.
Ta dobroć jest owocem miłości i jej cechą charakterystyczną jest zdolność
kochania i bycia kochanym. Jest to naśladowanie źródła miłości jakim jest
Bóg a tym samym dążenie do doskonałości, do świętości.

Zakończenie
Powyższa reﬂeksja zachęca do docenienia radości nawet w trudnych
sytuacjach nowej ewangelizacji. Radosne podejście do posługi ewangelizacyjnej i katechetycznej ma swoje uzasadnienie psychologiczne, pedagogiczne, teologiczne i rokuje pozytywnie. Niech zachętą do takiego nastawienia, nawet u zmęczonych katechetów i wychowawców będzie nieco
humorystyczne i poetyckie zwieńczenie.
36

37

38

J.M. Garcia. Spiritualità e nuova evangelizzazione. „Salesianum” 75:2013 nr 1 s. 125-148;
zwłaszcza punkt: Mettere in luce la bellezza di Dio e del suo piano di salvezza s. 141.
P. Chávez Villanueva SDB. Wzorem Księdza Bosko – wychowawcy oﬁarujmy młodzieży Ewangelię radości. stosując pedagogię dobroci. Wiązanka 2013. Komentarz Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego. Kraków 2013 s. 16.
Tamże s. 17.
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Ks. Janusz Tarnowski, znany pedagog katolicki, pisze o potrzebie humoru przytaczając przykład, który pozwalam sobie przywołać w całości:
„Wybitny etyk i pedagog, dominikanin, o. Jacek Woroniecki leżał w Rzymie ciężko chory, pokryty wrzodami. Odwiedzili go dwaj inni wybitni
dominikanie: Garrigou – Lagrange i Innocenty Bocheński. W drzwiach
spotkali wychodzącego domowego szewca. Oto według Jana Grzegorczyka dialog o. Lagrange`a z chorym.
– A co u ojca robi szewc?
– Ano, opatruje mi rany.
– Szewc?
– Cóż naturalniejszego? On jest przecież specjalistą od skóry.
– Widzę, że ojciec nie traci humoru.
– Wolno wszystko stracić tylko nie humor.
– Tak, honor to wielka rzecz.
– Głupstwo, ojcze kochany, honor można stracić, ale humoru – nie.
– Co ojciec opowiada! Niby dlaczego?
– Dlatego, drogi ojcze, że honor jest cnotą podporządkowaną cnocie
mocy, należącej do etyki naturalnej, podczas, gdy humor, radość jest
według św. Pawła owocem miłości, cnoty teologicznej, bez porównania wyższej39.
Honor kojarzy się dumą, ale i ze smutkiem, jak w dawnej piosence
harcerskiej, marynarskiej „Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziem
strzec, albo na dnie z honorem lec”. Humor ma bardziej optymistyczne
podejście. Można w tym kontekście powiedzieć, że „Smutny święty, to
żaden święty”. Katecheta ma więc odpowiednią motywację, aby być radosnym głosicielem „Dobrej Nowiny”. Przecież chrześcijańska radość jest
oparta na fundamencie wiary i przyjaźni z Bogiem, a katecheta powinien
być przekonany, że wybrał słuszną drogę, że ma misję od Kościoła, przekazaną przez Mistrza z Nazaretu, zapatrzony w radosną szczęśliwość wiekuistą, ma rozsiewać taką radość.
„Księga jaszczurki” znana przedwojennym harcerzom, w poetyckiej
formie zachęca do radości, w wierszu pod tytułem: „Rozsiewaj radość”.
„Rozsiewaj radość…
Rozsiewaj radość na twojej drodze, na twoich drogach.
Powiedz mi, czy nie chcesz rozsiewać radości?
39

J. Tarnowski. Tele – Salomon radzi. Szukającym prawdy. Warszawa 2000 s. 187; cyt.
za J. Grzegorczyk. Przypowieść o bogatym młodzieńcu. który nie został zasmucony (1).
„W Drodze” 1999 nr 8.
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O tak, jak bardzo chcę, ale skąd brać radość?
Znam ten kraj, nazywa się prawem.
W tym kraju mieszkają: Prawda, Wola, Inteligencja, Piękno, Dobro
i Radość.
Zacznij od Prawdy.
Ona pływa po błękitnym jeziorze i biały żagiel jej barki odcina się od
błękitnego nieba.
Czekaj cierpliwie: Prawda się nie spieszy, ale przychodzi zawsze […]”40.
Dalej wiersz wyjaśnia kolejno istotę i rolę Woli, Inteligencji, Piękna,
Dobra i kończy się zachęta do rozsiewania radości.
„Trzeba wysiłku dla każdej rzeczy: to prawda stara jak świat.
Słuchaj tego rozkazu, a zdobędziesz jeszcze dwie wiązki radości.
I wzbogacona tym bogactwem pójdziesz szukać radości na świetlany
szczyt.
Zobaczysz ją, roześmianego urwisa, tańczącą w promieniu słonecznym.
Zaśmieje się, widząc cię obładowanego jak osła.
Weźmie cię za rękę i powie ci:
Idź i rozsiewaj radość.
Niech twoje spojrzenie będzie spojrzeniem radości.
Twój uśmiech, niech będzie uśmiechem radości.
Twoje słowo, niech będzie słowem radości.
Twój gest, niech będzie gestem radości.
Zalewaj tych, którzy cię otaczają radością.
Tak bardzo jej brak na świecie.
Nie obawiaj się przede wszystkim, że masz jej zbyt wiele.
Słuchaj tego rozkazu, a zdobędziesz samą radość,
Roześmianego urwisa, który będzie chodził zawsze u twego boku.
Powiedz, nie chcesz rozsiewać radości?
O tak, chcę”41.

40

41

A. Morﬁn. Księga Jaszczurki. Bmr. Cz. I. (mps) s. 8. Zbiór wierszy był wydawany
przez skautkę szwajcarską piszącą pod pseudonimem „Jaszczurka”. W Polsce książka
pojawiła się przed 1939 rokiem. Po wojnie cieszyła się dużym wzięciem wśród harcerzy. Potem została wydana przez Kwaterę Główna ZHR. Wyd. „Trifolium” Warszawa
1998. Tutaj korzystano z maszynopisu przepisywanego po II wojnie światowej.
Tamże s. 10.
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ZNACZENIE EWANGELIZACYJNE
MAŁYCH GRUP PARAFIALNYCH
Wspólnota paraﬁalna jest bardzo ważnym i niezastąpionym środowiskiem ewangelizacyjnym. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji nazywa ją
„najbardziej znaczącym miejscem, w którym formuje się i żyje wspólnota
chrześcijańska. Jest ona powołana, by być domem rodzinnym, braterskim
i przyjmującym, w którym chrześcijanie stają się świadomi tego, że są
Ludem Bożym. W paraﬁi ujawniają się wszystkie różnice ludzkie, jakie
potem znajdują się i przejawiają w powszechności Kościoła” (DOK 255).
Paraﬁa stanowi więc odpowiednią przestrzeń wspólnotową do tego, by
realizowana w niej posługa słowa była równocześnie nauczaniem, wychowaniem i żywym doświadczeniem.
Pierwszym zadaniem paraﬁi jest ewangelizacja, która jest procesem pobudzającym, a jednocześnie umożliwiającym człowiekowi udzielenie odpowiedzi wiary w sposób wolny i odpowiedzialny. Paraﬁa nie może więc być
obojętna wobec ewangelizacji, ale ma się nią interesować, w nią angażować
i za nią być odpowiedzialna. Aby mogła sprostać temu zadaniu musi być
„wspólnotą, w której paraﬁanie dążą do wspólnotowości, tworzą wspólnotę
i działają wspólnotowo”1. Wspólnotowość ta wyrasta z wiary, ale równocześnie kształtuje wiarę. W niej ma miejsce wewnętrzne otwarcie się na innych,
uczestniczenie w życiu innych, dzielenie się radościami i smutkami z innymi.
Wspólnota paraﬁalna musi szukać różnych form ewangelizacji w zależności od potrzeb środowiska. Zignorowanie lub niedostrzeganie tych
potrzeb wcześniej czy później może doprowadzić młodych chrześcijan do
1

M. Majewski. Spotkanie katechezy z teologią. Kraków 1995 s. 21.
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izolacji i wyłączenia się z życia wspólnoty wierzących2. Dlatego proponuje się, aby paraﬁa była szczególnie uwrażliwiona na małe grupy wiernych,
w których poszukuje się Chrystusa, rozważa się słowo Boże, celebruje
Eucharystię, przeżywa się wewnętrzne nawrócenie oraz doświadcza życia
wspólnotowego3.

1. Wpływ grup parafialnych na rozwój osobowy i społeczny jednostki
Sobór Watykański II traktuje działalność w małych grupach paraﬁalnych, jako duszpasterstwo niezrzeszone, gdyż małe zespoły wiernych pracują bez ustalonych form organizacyjnych. Istnieją sytuacje i środowiska,
w które niemożliwe jest wejście oﬁcjalne, formalne i zorganizowane. Tylko działalność poprzez małe grupy czy osobiste kontakty może rozwijać
skutecznie różne formy apostolstwa. Metodą działania małych grup jest
przyjaźń, wzajemne zaufanie, potrzeba bliskości z drugim człowiekiem
i wspólnotowa wymiana doświadczeń4. Formalne grupy w paraﬁi mogą
być nieliczne, czy małe, ale zawsze mają one charakter oﬁcjalny i zobowiązujący. Tworzone są celowo, mają sprecyzowane zadania, cele oraz
określoną strukturę organizacyjną. Ich istnienie cechuje więź bezosobowa.
Członkowie znają się, ale relacje interpersonalne skupiają głównie na realizacji postawionych zadań i celów. Łączą ich przede wszystkim role społeczne, które pełnią w grupie. Grupy formalne w paraﬁi tworzy się często
dla celowo zaprogramowanego procesu pedagogicznego czy religijnego.
Inaczej wygląda geneza i działalność grup nieformalnych w paraﬁi. Powstają one na bazie wzajemnej, bliskiej relacji między członkami
grupy, na bazie postaw jednych członków wobec drugich, jak się widzą
i oceniają, jak reagują na siebie uczuciowo i do jakich działań są skłonni
wobec siebie nawzajem. Istotne znaczenie ma sposób, w jaki członkowie
postrzegają się, jak przeżywają grupę i swoją sytuację w niej oraz sposób,
w jaki każdy z osobna jest postrzegany przez pozostałych członków grupy.
W grupach nieformalnych dominuje osobista więź emocjonalna łącząca
członków i kontakty osobiste oparte są obopólnej znajomości.
2

3
4

Por. H. Wrońska. Katecheza szkolna i paraﬁalna w kontekście duszpasterstwa Kościoła. „Roczniki Teologiczno Kanoniczne” 35:1988 z. 6 s. 70.
Por. Taż. Katecheza a małe grupy szkolne i paraﬁalne. Lublin 2007 s. 62-64.
Por. E. Weron. Panorama ruchów odnowy polskiego laikatu. „Collectanea Theologica”
61:1991 f. 2 s. 153-164.
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Pedagogika społeczna zalicza grupy nieformalne do naturalnego środowiska rozwojowego człowieka. Zaspokajają one podstawowe potrzeby
psychiczne i społeczne członków. Grupy nieformalne powstają na ogół
spontanicznie, nie są odgórnie inspirowane i organizowane5.
Wzajemna komunikacja w grupie dokonuje się na wielu płaszczyznach:
duchowej, afektywno-uczuciowej, intelektualnej, psychicznej, werbalnej,
pozawerbalnej. Współczesny człowiek, zwłaszcza dzięki środkom społecznego przekazu, czuje się członkiem wielkiej, społeczności ludzkiej,
wykraczającej poza granice państwa, narodu czy kontynentu. Z drugiej zaś
strony jest on bardzo osamotniony i bezsilny, zagrożony przez masowość
życia i działania oraz przez izolację. Masa zabija go swą anonimowością
a izolacja oddziela od bogactwa duchowego innych i nie pozwala na wymianę wartości6. Przed tymi zagrożeniami chronią jednostkę małe grupy
o charakterze ewangelizacyjnym.
Naszą epokę charakteryzuje potrzeba bliskości, a w konsekwencji grupy
swojskiej i serdecznej. Według Y. Congara jest to reakcją na anonimowość
techniki, a także sprzeciw wobec nadmiernej instytucjonalizacji życia kościelnego i reglamentację życia społecznego7. Współczesnej młodzieży nie
wystarcza sąsiedztwo, tak ważne w dawnych czasach. Nie wystarczają też
organizacje, przeżywające obecnie również swój kryzys. Młodzież poszukuje grup o pewnej intymności, o rzeczywistej wewnętrznej więzi, które
pozwoliłyby jej wyrazić siebie z całą szczerością i w których dokonywałaby
się wymiana i współudział8. D. Emeis zauważa, że Kościół w przeszłości
zbyt mało starał się o umożliwienie odnalezienia swojej chrześcijańskiej
identyczności poprzez życie w grupie. To doprowadziło do kryzysu identyﬁkacji z Kościołem i dystansowania się od życia paraﬁalnego9.
W grupie paraﬁalnej życie człowieka staje się pełniejsze i bogatsze,
bardziej powiązane z rzeczywistością ze względu na dialog międzyoso5

6

7

8

9

Por. J. Słomińska. Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych. Warszawa 1986 s. 9;
T. Kotlewski. Dynamika wspólnoty i rola lidera. Kraków, Sandomierz 1997 s. 19-20.
Por. R. Kamiński. Biblia w życiu paraﬁi i małych wspólnot religijnych. W: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim. Red. J. Kudasiewicz. Lublin 1999 s. 145-146.
Por. Y. Congar. Grupy nieformalne w Kościele z katolickiego punktu widzenia. „Collectanea Theologica” 42:1972 z. 5 s. 21.
Por. J. Charytański. Paraﬁa wspólnotą wiary i życia chrześcijańskiego. W: Ewangelizacja. Red. J. Krucina. Wrocław 1980 s. 216.
Por. D. Emeis. Die Gruppe in der Kirche. Ein Weg zur Überwindung von Identitätskriesen im Glauben. W: Gemeindepraxis, Meinz – München 1979 s. 261-265.
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bowy, który jest spotkaniem ubogacającym osoby biorące w nim udział.
Pod wpływem innych osób dochodzi też do przemiany w sensie szerszego patrzenia na świat, głębszego zaangażowania w jakąś dziedzinę oraz
wzmocnienia swojej duchowości.
Mała grupa niczego nie narzuca z wyjątkiem tego, co człowiek sam
sobie narzuci ze względu na wspólny cel i dobro innych członków. Grupa
jest bardzo często wezwaniem do zaangażowania, do wysiłków przekraczających przeciętność, do poświęcenia, a jeśli trzeba do swoistej oﬁarności. To zaangażowanie wymagające, intensywne i twórcze przyczynia się
równocześnie do rozwoju wewnętrznego osoby10.
Grupy paraﬁalne mają do spełnienia ważne zadanie ewangelizacyjne
jakim jest wychowanie młodzieży do aktywnej obecności w świecie i podejmowania odpowiedzialności w różnych dziedzinach życia. Dlatego też
formacja nie powinna zaniedbać właściwego przygotowania w tym zakresie. Kościół ze swej istoty bowiem jest w służbie dobra człowieka, także
w wymiarze doczesnym. Małe grupy mogą bardziej akcentować w stylu
swej pracy i atmosferze szacunek dla godności człowieka i wychowywać
do poszanowania podstawowych praw ludzkiej osoby. Ten wymiar życia
jest dziś bardzo akcentowany a współczesny człowiek jest na to szczególnie wrażliwy11. W małych grupach jest wiele okazji do formowania sumienia młodych, uwrażliwiania na poszanowanie prawa do życia, ochrony
słabych, cierpiących, pomocy potrzebującym.

2. Znaczenie grup paraﬁalnych dla rozwoju wiary
Małe grupy paraﬁalne mają duże znaczenie szczególnie dla rozwoju
religijno-moralnego młodych, służąc im pomocą w pokonaniu naturalnego kryzysu wiary, charakterystycznego dla wieku dorastania. Młodzi
szukają potwierdzenia postawy wiary nie tylko w środowisku ludzi dorosłych, ale przede wszystkim w grupie rówieśniczej. Szczególne znaczenie
posiada taka grupa, dla której wartości religijne nie tylko są obecne, obok
innych wartości, ale mają charakter wartości podstawowych i stanowią
podstawę motywacji do działania oraz istotny element postawy członków
grupy. Rola małych grup narasta w miarę postępujących procesów laicy10
11

Por. Wrońska. Katecheza a małe grupy szkolne i paraﬁalne s. 208-214.
Por. Tamże s. 171-173.
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zacji i pluralizmu światopoglądowego współczesnych społeczeństw12.
Gdy młodzi ludzie mają oparcie w postawie wiary praktykowanej w codziennym życiu przez ich rówieśników, istnieje szansa, że mogą oprzeć się
areligijnym wzorcom lansowanym szczególnie przez media przeznaczone
dla młodych odbiorców. Grupa rówieśnicza stwarza także dla młodego
człowieka okazję aktywności religijnej, wyzwala okazje do dyskusji na
tematy religijne i w ten sposób ułatwia proces internalizacji zarówno pojęć jak i wartości religijnych. Młodość jest okresem, w którym młodzi
niejednokrotnie zrywają z praktykami religijnymi. Nie odpowiada im tradycyjne środowisko wspólnot paraﬁalnych, gdzie liturgia i sposób funkcjonowania wspólnoty są nastawione na potrzeby ogółu wiernych i gdzie
jest mało możliwości aktywności dostosowanej do młodzieży. Przeżywanie tej aktywności w małej grupie pozwala młodym na pogłębienie więzi
także z Kościołem instytucjonalnym. Dokonuje się proces przechodzenia
od wiary przejętej niejako „dziedzicznie” w rodzinie do wiary świadomej
i pogłębionej13.
W grupach paraﬁalnych łatwiej dojrzewa się w wierze, ponieważ
udzielana jest bezpośrednia pomoc ze strony całej wspólnoty. Osoby mogą
dzielić się własnym doświadczeniem, przekazywać świadectwo wiary
oraz przezwyciężać indywidualizm. Wzajemna wymiana poglądów prowadzi do głębszego wchodzenia w problemy wiary. Uczestnicy występują
nie jako ci, którzy są jedynie pouczani, jako grupa zobowiązanych słuchaczy, ale jako członkowie Kościoła przejmujący określone funkcje i zadania apostolskie, wynikające z powołania do życia w Kościele i świecie14.
Małe grupy paraﬁalne spełniają istotną rolę w zakresie dojrzewania
psychospołecznego młodych ludzi. Najważniejsze jednak jest ich oddziaływanie na płaszczyźnie poznania i pogłębienia wiary, zarówno w wymiarze osobistej decyzji przyjęcia Chrystusa, jak również tej przeżywanej
we wspólnocie. Realizacja tych zadań wymaga odpowiedniej formacji
wszystkich członków, na co zwraca uwagę Dyrektorium Ogólne o Katechizacji: „Każde bowiem z tych zrzeszeń za pomocą sobie właściwych
12

13

14

Por. H. Wrońska. Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu słowa Bożego. Seminare 25:2009 Red. H. Stawniak s. 53-59.
Por. J. Bagrowicz. Środowiska wychowania religijnego. W: Wychowanie religijne
u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Red. R. Chałupniak. J. Kostorz. Opole
2001 s. 167-168.
Por. H. Wrońska. Ruchy i grupy rodzinne. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 228-229.
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metod umożliwia formację głęboko wszczepioną w doświadczenie życia
apostolskiego, a równocześnie daje okazję do integracji, ukonkretnienia
i bliższego określenia formacji otrzymywanej przez swoich członków od
innych osób i wspólnot” (DOK 261, por. ChL 62). Ważnym elementem
w formacji każdego świeckiego jest ewangelizacja rozumiana nie jako alternatywa dla formacji chrześcijańskiej, ale jako jej istotny wymiar.
Ewangelizacja bez względu na miejsce, w jakim jest realizowana, jest
przede wszystkim stopniową, organiczną formacją wiary. Powinna więc
obejmować studium nauki chrześcijańskiej oraz stanowić poważną formację otwartą na wszystkie elementy życia chrześcijańskiego” (DOK 262).
Ważnym zadaniem małych grup paraﬁalnych jest troska o poznanie prawd
wiary, bez której nie będzie możliwe dochowanie wierności jej zasadom.
Stawia to przed odpowiedzialnymi za grupy paraﬁalne obowiązek zapewnienia im pogłębionego studium prawd wiary. Obowiązek ten nakłada
m.in. papież Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae, w której, podkreślając znaczenie małych grup i wspólnot w Kościele, mówi: „W imię
Jezusa zaklinam młodych, którzy je tworzą, ich moderatorów i kapłanów,
poświęcających im najlepszą część swej posługi: nie dopuśćcie żadną miarą, aby w tych grupach – tak bogatych w wartości młodzieńczej przyjaźni
i solidarności, radości i entuzjazmu, reﬂeksji nad sprawami i wydarzeniami życia – zabrakło poważnego studium nauki chrześcijańskiej. W przeciwnym wypadku groziłoby niebezpieczeństwo – co jakże to bolesne, zbyt
często już się zdarzało – że grupy te oszukują i swoich członków i sam
Kościół” (CT 47).
Poznanie prawd wiary jest istotnym warunkiem, aby małe grupy paraﬁalne mogły stanowić środowisko wiary, formującej w kierunku twórczej
i aktywnej obecności wierzących we współczesnym świecie. Mała grupa
więc jest tym najbliższym środowiskiem wiary, które wyrywa jednostkę
z jej anonimowej obecności w większych strukturach religijnych. W niej
dokonuje się nie tylko pogłębienie wiedzy religijnej, ale przede wszystkim konkretne uczestnictwo w misji Kościoła. Ta partycypacja w życiu
religijnym małej grupy jest najbardziej owocnym i twórczym przejawem
obecności w Kościele. Jednocześnie przygotowuje do aktywnej obecności
w Kościele i odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji15.

15

Por. Bagrowicz, jw. s. 170-172.
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3. Otwarcie się w grupie na Chrystusa obecnego w słowie Bożym
i liturgii
Wiara człowieka, szczególnie młodego, kształtowana w małych grupach religijnych, posiada w sobie wiele spontaniczności, intuicji, uczucia,
biorących udział w otwarciu się na słowo Boże. Pozostanie jednak tylko
na tej płaszczyźnie byłoby niewystarczające dla życia religijnego. Wiara wymaga, jako czynnika niezbędnego, pogłębionej reﬂeksji16. Nie jest
to jednak studium w znaczeniu naukowym, ale jest ono ukierunkowane
na odczytanie życia, nie tyle w oparciu o dzieła teologiczne, ile raczej
w pierwszym rzędzie w oparciu o Pismo Święte, będące mową Boga do
człowieka, a nie katalogiem teoretycznych schematów. Ewangelizacja
pomaga wgłębiać się w treść słowa Bożego, które rozumiane jest przede
wszystkim jako słowo życia domagające się zdecydowanej i konsekwentnej odpowiedzi ze strony człowieka. W słowie Bożym rozpoznaje się
wolę Boga i jego zbawcze zamiary. Ewangelizacja włącza się z głoszeniem Chrystusa w życiowe doświadczenia tak osobiste jak i wspólnotowe
członków grup, chce pomóc im w zdobyciu doświadczenia wiary, które
osiąga się w pójściu za Chrystusem razem z innymi17. Otwarcie na słowo
Boże w małych grupach może stwarzać okazję do przywrócenia praktyki
codziennej lektury Pisma świętego.
Istotne znaczenie dla rozwoju wiary dostrzega się w liturgii, która stanowi zasadniczy element formacyjny. W niej bowiem aktualizuje się zbawienie dokonane przez Chrystusa. Dlatego też członkowie małych grup
paraﬁalnych otwierają się i włączają w posługę liturgiczną. Liturgia najpełniej wyraża dynamikę spotkania między Bogiem i człowiekiem: Bogiem, który w Chrystusie daje człowiekowi swoją łaskę i zbawienie oraz
człowiekiem, który dzięki łasce Ducha Świętego przyjmuje ten dar i odpowiada na miłość Boga.
Istotną wartością grup paraﬁalnych jest ich charakter wspólnotowy. Jeżeli stanowią one wspólnotę, to przede wszystkim w liturgii. Wtedy tylko
można mówić o wspólnocie – co wynika z Konstytucji o liturgii – gdy
opiera się ona na bezpośrednich relacjach między ludźmi, skoncentrowanych wokół osoby Jezusa Chrystusa. Członkowie małych grup paraﬁal16

17

Por. H. Wrońska. Możliwości ewangelizacyjne w szkolnym nauczaniu religii. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 55-66.
Por. H. Wrońska. Katecheza w świetle dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki po Soborze Watykańskim II. Kraków 1989 s. 88-89.
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nych, którzy chcą tworzyć wspólnotę, czynią to przede wszystkim w Eucharystii i w oparciu o nią (por. KL 48). Liturgia, która najpełniej angażuje
całego człowieka, umacnia go i otwiera przed nim nowe horyzonty życia
wiarą w konkretnej rzeczywistości, staje się równocześnie służbą człowiekowi w realizacji jego chrześcijańskiego powołania.

4. Wzmacnianie poczucia przynależności do Kościoła
Charakterystyczną cechą wielkich grup jest anonimowość życia ich
członków, przerost instytucjonalizmu nad osobistymi kontaktami, brak
związku duszpasterstwa z życiem codziennym wiernych oraz brak pluralizmu duszpasterskiego18. Znaczenie grup paraﬁalnych wzrasta przez to,
że przeciwdziałają one różnym zagrożeniom dzisiejszej paraﬁi jak anonimowość i autorytaryzm. Małe grupy paraﬁalne wciąż stanowią szansę
przezwyciężenia rozlicznych niedomogów życia eklezjalnego, umożliwiają wiernym żywszy kontakt z Kościołem. To właśnie w nich możliwy
jest dialog na tematy egzystencjalne interesujące młodych i duszpasterza
oraz wzajemny, bezpośredni kontakt. Z relacji tych znika autorytaryzm
a dodochodzi do głosu partnerstwo. Poszczególne osoby współdecydują,
ale też dzielą współodpowiedzialność za dzieło zbawienia ludzi19. Miejsce legalizmu i przymusu zajmuje klimat wolności, w jakim dokonuje się
wewnęrzna formacja osób, dzielenie się świadectwem wynikającym z doświadczenia, wspólne planowanie i ocena podejmowanych działań.
Ważnym zadaniem formacji realizowanej w małych grupach paraﬁalnych jest wzmacnianie u swoich członków poczucia przynależności do
Kościoła. Środowisko wiary, jakie tworzy się w grupie, pomaga w identyﬁkacji z Kościołem nie tylko w sensie przyjęcia prawd wiary, ale i wypełnienia wymogów, jakie ona ze sobą przynosi. Współczesność z jej pluralizmem światopoglądowym oraz relatywizmem doktrynalnym i moralnym
pokazała, że nie zdaje egzaminu wiara przejmowana jedynie z tradycji
rodzinnej i nie pogłębiona przez akty osobistej decyzji. Chrześcijanin
z wyboru świadomy osobiście swej wiary i obowiązków z niej płynących
jest lepiej przygotowany do zachowania tożsamości w sytuacji rozpadu
18

19

Por. R. Kamiński. Małe grupy religijne a odnowa Kościoła. „Homo Dei” 64:1995 nr 4
s. 41; zob. R. Forycki. Duszpasterstwo małych wspólnot. W: Powołanie człowieka.
W służbie Ludowi Bożemu. Red. B. Bejze. Warszawa-Poznań 1983 s. 474.
Por. Tamże s. 47.
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dotychczasowych więzi społecznych, zmiany miejsca zamieszkania czy
konfrontacji z mentalnością konformistyczną czy konsumpcyjną. Można
powiedzieć, że w przeważającej części przypadków nie wystarczy dziś
sama motywacja obecności w Kościele oparta na tradycji rodzinnej czy
grupy społecznej20.
Poczucie przynależności do Kościoła i identyﬁkacji z jego nauką nie
będzie możliwe bez wychowania do przeżywania Kościoła jako wspólnoty. W grupach nie tylko przekazuje się wiadomości o Kościele, ale umożliwia one przebywanie w konkretnej wspólnocie, w której jej członkowie
doświadczają radości bycia razem we wspólnocie wiary, nadziei i miłości.

Zakończenie
Wspólnota paraﬁalna jest ważnym i niezastąpionym środowiskiem
ewangelizacyjnym. Musi ona szukać różnych form katechezy w zależności od potrzeb środowiska. Współcześnie istotne znaczenie posiadają małe
grupy religijne, istniejące w paraﬁi. Podstawą działania małych grup jest
przyjaźń, wzajemne zaufanie, bliskie relacje z drugim człowiekiem oraz
wspólnotowa wymiana doświadczeń. Grupy paraﬁalne oddziływują na
rozwój osobowy i społeczny jednostki, wpływają na kształtowanie wiary,
pomagają swoim członkom w otwarciu się na Chrystusa obecnego w słowie Bożym i w liturgii, wzmacniają poczucie przynależności do Kościoła.

20

Por. Bagrowicz, jw. s. 172-173.
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FUNDAMENTEM NOWEJ EWANGELIZACJI
W

obliczu współczesnej laicyzacji i sekularyzacji Kościół wzywa
wszystkich swoich członków do nowej ewangelizacji, która ma polegać
przede wszystkim na głoszeniu Ewangelii w środowiskach zdechrystianizowanych z nową gorliwością oraz przy użyciu nowych metod i środków
(por. VS 106). Jan Paweł II zauważał także, że nowa ewangelizacja nie może
być tylko powtórzeniem dawnych sposobów ewangelizacji i nie może poprzestać nawet na nowej gorliwości, ale potrzebuje nowych form1. Również
polscy biskupi wskazują na konieczność nowego zapału i nowych sposobów
w głoszeniu Ewangelii dostosowanych do współczesnego człowieka2. Podejmując analizę różnych aspektów dotyczących nowej ewangelizacji nie
można więc pominąć bardzo istotnej kwestii dotyczącej formacji ewangelizatorów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nawet dobra wola i ogromne
zaangażowanie w dzieło ewangelizacji nie wystarczą. Muszą one iść w parze ze zdobywaniem odpowiednich kompetencji. Należą do nich przede
wszystkim kompetencje duchowe, komunikacyjne, kerygmatyczno-teologiczne i dydaktyczno-metodyczne. Tylko ewangelizator, który będzie posiadał wszystkie te kompetencje będzie mógł być świadkiem, wychowawcą
i nauczycielem a przez to prowadzić skuteczną ewangelizację. Niniejsza
1

2

Jan Paweł II. Przemówienie na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu
Ameryki Łacińskiej „Nowa ewangelizacja. postęp człowieka. kultura chrześcijańska”.
Santo Domingo 12 X 1992. OsRomPol 13:1992 nr 12 s. 24.
Z prac II Polskiego Synodu Plenarnego. W: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski. Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok
2000/2001. Katowice 2000 s. 23.
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reﬂeksja ma na celu analizę najważniejszych wymiarów tych kompetencji,
rozumianych jako konkretna wiedza i umiejętności.

1. Kompetencje duchowe
Na początku należy wskazać na kompetencje duchowe ewangelizatorów, które w tym dziele bez wątpienia są fundamentalne. Oczywiste jest bowiem to, że ewangelizator musi być człowiekiem wierzącym
i praktykującym. W przeciwnym razie w jego posłudze zabraknie świadectwa, podstawowego warunku ewangelizacji. Często więc sam musi
przejść ewangelizację, uwierzyć w Chrystusa i podjąć trud nawrócenia,
czyli gruntownej przemiany życia. Powinien także być wiernym członkiem Kościoła, gdyż to w jego imieniu będzie głosił Ewangelię. W społeczeństwach o głęboko zakorzenionej kulturze chrześcijańskiej wymóg ten
może wydawać się oczywisty i niegodny głębszej analizy, z drugiej jednak
strony kultura chrześcijańska przenikająca wiele wymiarów życia może
stać się pokusą do rutynowego, płytkiego przeżywania własnej wiary i pozostania jedynie na płaszczyźnie społecznej. Obawa ta dotyczy także tych,
którzy przyjęli sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a nawet prowadzą
w miarę regularne życie sakramentalne i zewnętrznie włączają się w życie
wspólnoty. Mimo tego, mogli jednak nigdy w pełni świadomie nie wybrać
Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz nie przeżyć osobistego
nawrócenia. Chodzi w nim przecież przede wszystkim o akt woli, o wybór
Chrystusa i Jego naśladowanie. Oczywiście nie wyklucza to rzeczywistości grzechu i potrzeby nieustannego nawracania się. Jeśli jednak dzieło
ewangelizacji realizuje człowiek, który nie podjął decyzji pójścia za Chrystusem w pełni świadomie i radykalnie nie będzie mógł być dobrym ewangelizatorem. Ewangelizacja jest bowiem przede wszystkim dzieleniem się
świadectwem ze spotkania Chrystusa, najważniejszego spotkania w życiu.
Tego rodzaju świadectwo niesie ze sobą nieosiągalną gdzie indziej siłę
przekonywania. Potwierdzają to liczne wypowiedzi kolejnych papieży
oraz oﬁcjalne dokumenty Kościoła. Paweł VI pisze, że „człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (EN 41). Jan Paweł II stwierdza,
że „człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom,
aniżeli teoriom” (RM 42). Z kolei Benedykt XVI przypominał, iż „głosze194
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nie Ewangelii i świadectwo wiary są dzisiaj konieczne, jak nigdy dotąd”3.
W kontekście świadectwa Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że
„sam przykład chrześcijańskiego życia i dobre uczynki spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi do wiary i do Boga”
(KKK 2044). Także zdaniem Kongregacji Nauki Wiary w dziele ewangelizacji „nieodzowne jest przede wszystkim świadectwo świętości”4.
Ze względu na fundamentalną wartość świadectwa w ewangelizacji za
konieczne należy uznać, aby kandydaci na ewangelizatorów sami przeszli proces ewangelizacji, żeby jeszcze raz wyraźnie usłyszeli kerygmat
o Bożej miłości do człowieka dokonanej w Chrystusie i jasno opowiedzieli się po jego stronie. Jedną z form takiej ewangelizacji mogą być kursy
ewangelizacyjne Szkół Nowej Ewangelizacji5, bądź formacja w ruchach
i stowarzyszeniach katolickich, które szczególnie akcentują ewangelizację
i rozwój duchowy6.

2. Kompetencje komunikacyjne
Nie można zapominać, że nowa ewangelizacja w swojej istocie jest
komunikacją międzyosobową pomiędzy ewangelizatorem a słuchaczem7
a dopiero potem przekazywaniem odpowiednich treści. Jej ostatecznym
celem jest natomiast doprowadzenie do komunii człowieka z Jezusem
Chrystusem (por. CT 5; DOK 80). Z tych względów ważnym wymiarem
formacji ewangelizatorów powinno być nabywanie kompetencji komunikacyjnych8. Chodzi w nich przede wszystkim o umiejętności nawiązywa3

Benedykt XVI. „Duch Święty zstąpi na was. otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi
świadkami” (Dz 1,8) (Orędzie na XXIII Światowy Dzień Młodzieży) 7. OsRomPol
28:2007 nr 9 s. 28.
4
Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary na temat pewnych aspektów ewangelizacji 11. OsRomPol 29:2008 nr 2 s. 50-55.
5 Zob. Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce. Kursy ewangelizacyjne [online] [dostęp:
01.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.sne.pl›.
6
Obszernie pisze na ten temat P. Skiba. Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach
i wspólnotach kościelnych. Studium katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot kościelnych. Lublin 2006.
7
Por. R. Czekalski. Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej. Płock 2006 s. 318.
8
Zob. S.P. Morreale. B.H. Spitzberg. J.K. Barge. Komunikacja między ludźmi. Motywacja. wiedza i umiejętności. Warszawa 2007 s. 288; Por. S. Kulpaczyński. Nowe ukie-
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nia dobrego kontaktu z adresatami ewangelizacji oraz wytworzenie pozytywnego klimatu spotkań ewangelizacyjnych. Prawidłowa komunikacja
międzyosobowa stanowi wręcz warunek udanej ewangelizacji. Aby ją jednak osiągnąć nie wystarczy świadectwo osobistej wiary i własnego życia,
choć stanowią one niezbędny fundament. Potrzebna jest konkretna wiedza
i umiejętności z zakresu komunikacji. Jeśli ich zabraknie i dojdzie do zaburzenia relacji przekaz ewangelicznego orędzia zostanie poważnie utrudniony lub wręcz zablokowany. Nikt nie przyjmie bowiem Dobrej Nowiny
od kogoś z kim pozostaje w konﬂikcie lub darzy go niechęcią. Uwaga
ta jest szczególnie istotna we współczesnych czasach, gdy subiektywne
odczucia międzyosobowe często dominują nad obiektywizmem przekazywanej prawdy. Konieczne jest zatem zbudowanie odpowiednich relacji ze
wszystkimi uczestnikami ewangelizacji.
R. Hajduk podkreśla, że chodzi o taki klimat, w którym każdy człowiek będzie się czuł dowartościowany, potrzebny i kochany9. Podstawową kompetencją ewangelizatorów w tym względzie powinna być zatem
empatia, rozumiana jako umiejętność współodczuwania, wejścia w świat
drugiej osoby, zrozumienia jej i udzielenia odpowiedzi na jej potrzeby.
Zdaniem W. Głodowskiego empatia jest „zdolnością do emocjonalnego i intelektualnego rozumienia tego, czego doświadcza druga osoba”10.
Z kolei M. Dziewiecki wyjaśnia, że empatia polega na „wczuciu się w to,
jak dana osoba myśli o sobie i o świecie oraz w jaki sposób przeżywa siebie i całą rzeczywistość zewnętrzną. Empatia jest jakby psychicznym wejściem do wnętrza drugiego człowieka. Jest jakby wcieleniem się w jego
subiektywny świat myśli i przeżyć. Jest popatrzeniem na życie i wydarzenia z perspektywy tej drugiej osoby, z perspektywy jej specyﬁcznej
historii, jej wychowania, jej osobowości, z perspektywy jej potrzeb i jej
obecnej sytuacji”11. U podstaw tak rozumianej empatii leżą niewątpliwie
wrodzone cechy charakteru, ale konieczna jest także odpowiednia wiedza
i kształtowane na jej podstawie umiejętności.
Drugim rodzajem kompetencji komunikacyjnych jest asertywność
określana jako zdolność do komunikowania własnych poglądów i emocji.
M. Dziewiecki nazywa ją zdolnością „wpuszczania” drugiego człowierunkowania permanentnej formacji katechetów. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”
30:1983. z. 6 s. 176.
9
A. Hajduk. Katecheza i liturgia. Kraków 1999 s. 64.
10
W. Głodowski. Komunikowanie interpersonalne. Warszawa 2001 s. 81.
11
M. Dziewiecki. Psychologia porozumiewania się. Kielce 2000 s. 32.
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ka do swojego świata wewnętrznego po to, aby mógł on go zrozumieć
i skorzystać z bogactwa jego osobowości12. Zachowanie asertywne polega
przede wszystkim na wyrażaniu swoich uczuć i opinii w sposób bezpośredni a jednocześnie respektujący uczucia i opinie innych osób13. Nie ulega zatem wątpliwości, że każdy ewangelizator powinien posiadać choćby
minimum wiedzy z zakresu komunikacji i jej uwarunkowań a następnie
powinien je potraﬁć zastosować w praktyce.
Nie bez znaczenia w ewangelizacji są także umiejętności komunikacji grupowej, szczególnie istotne wówczas, gdy ewangelizacja odbywa się
w grupie liczącej kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. W takich sytuacjach
ważna jest przede wszystkim wiedza na temat prawideł funkcjonowania grupy, odgrywania w niej określonych ról i przywództwa w grupie14.
W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko powstania poważnych trudności
ze stworzeniem odpowiednich relacji ewangelizatora ze słuchaczami a także między nimi samymi. W konsekwencji nie będzie możliwe wytworzenie
optymalnego klimatu ewangelizacji. W tym kontekście warto byłoby zapoznać ewangelizatorów z teorią komunikacji grupowej R.M. Belbina15.

3. Kompetencje kerygmatyczno-teologiczne
Wśród różnych wymiarów formacji ewangelizatorów nie może zabraknąć wymiaru kerygmatyczno-teologicznego, który decyduje o prawdziwości ewangelicznego przesłania. Podkreślana wyżej osobista wiara
ewangelizatorów i wypływające z niej świadectwo, stanowi fundament
ewangelizacji. Nie wystarczy to jednak do podejmowania dzieła nowej
ewangelizacji w Kościele katolickim. Każdy ewangelizator powinien być
bowiem człowiekiem doskonale świadomym co, dlaczego i w jakim celu
12

13

14

15

Tenże. Komunikacja wychowawcza. Kraków 2004 s. 112; Por. P. Mąkosa. Katecheza
młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. Lublin 2009
s. 414.
Zob. R. Chałupniak. Asertywność i komunikacja katechety – w kierunku społecznej
formacji katechetów. W: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania. Red. J. Stala.
Kraków 2002 s. 251.
R. Brown. Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk
2006 s. 70-115.
Zob. R.M. Belbin. Management Teams: Why they succeed or fail. Oxford 1981; Szerzej na ten temat: P. Mąkosa. Podstawowe kompetencje komunikacyjne katechety młodzieży. W: Katecheta – wychowawca młodzieży. Br. red. Kraków 2008 s. 5-23.
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głosi. Z tego względu konieczny jest taki wymiar formacji ewangelizatorów, w której zapoznają się oni przede wszystkim z celem głoszenia kerygmatu, jego treścią i formą, poznają jego istotę, główne zagadnienia
i kolejność ich głoszenia. W przeciwnym razie ewangelizacji grozi wypaczenie w postaci położenia akcentów na treści drugorzędne, pominięcia
treści istotnych lub zaburzenia kolejności ich omawiania, która ściśle łączy się z historią zbawienia.
Ewangelizatorzy muszą więc posiąść wiedzę na temat kerygmatu chrześcijańskiego i jego biblijnych korzeni. Powinni doskonale wiedzieć, że głównym jego przesłaniem kerygmatu jest prawda o Bożej miłości do człowieka,
która została najpełniej objawiona w Jezusie Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu16. Taka wiedza powinna przestrzec przed mówieniem o wszystkim,
choćby wydawało się to bardzo istotne, ale powinna inspirować do koncentracji na tym, co najważniejsze. Ewangelizatorzy powinni zrozumieć, że na
pogłębienie prawd wiary przyjdzie czas na dalszych etapach formacji.
Wiedza na temat kerygmatu powinna dotyczyć także konkretnych zagadnień i sekwencji ich omawiania. W tym względzie warto odwołać się do
Jamesa D.G. Dunna, który wyróżnił następujące treści wchodzące w skład
kerygmatu: Zapowiedź Królestwa Bożego; Wypełnienie się czasu; Wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię; Propozycja wzięcia udziału
w dziele zbawienia; Moralne następstwa przekazu17. Jest rzeczą oczywistą,
że znajomość kerygmatu, jego kluczowych tematów oraz sekwencji ich
głoszenia staje się fundamentalną kompetencją każdego ewangelizatora.
Wydaje się także, że ewangelizatorzy powinni posiadać pewne kompetencje z zakresu teologii soborowej. Nie powinni poprzestawać tylko
na znajomości kerygmatu, ale powinni znać wszystkie prawdy wiary (dogmaty) Kościoła, jego liturgię a zwłaszcza sakramenty, zasady moralne
a także bogactwo różnych form modlitwy. Bez ich znajomości i poprzestaniu tylko na treściach kerygmatu chrześcijańskiego nie byliby w stanie
właściwie go interpretować i ukazać jego głębi. Podstawowym miejscem
formacji kerygmatyczno-teologicznej mogłyby być odpowiednie kursy
przeznaczone dla ewangelizatorów, choć podstawową wiedzę teologiczną
powinni oni już wynieść z wieloletniej katechezy szkolnej.
16

17

Zob. I. Celary. Rezurekcyjny wymiar nowej ewangelizacji i główne „miejsca” jej urzeczywistnienia. Opole 2004 s. 177–186.
J.D.G. Dunn. Unity and Diversity in the New Testament. An Inquiry into the Character
of Earliest Christianity. Philadelphia 1977; Zob. [online] [dostęp: 01.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://swiat.biblii.pl/teksty/kerygmat.intro.php›.
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4. Kompetencje dydaktyczno-metodyczne
Ewangelizator nie może zapominać, że celem ewangelizacji jest pomoc w zbudzeniu wiary w słuchaczach i podjęciu przez nich decyzji nawrócenia. Powinien zatem głosić kerygmat w taki sposób, aby poruszał
słuchaczy i skłaniał ich do udzielenia odpowiedzi wiary oraz podjęcia trudu przemiany życia. Z tego powodu, oprócz opisanych wyżej wymiarów
formacji należy zwrócić uwagę na adresatów ewangelizacji, co postulował
już na początku V wieku św. Augustyn w dziele De catechizandis rudibus18 w odniesieniu do uczestników wstępnej katechezy (ewangelizacji)
polegającej na głoszeniu kerygmatu.
Ewangelizator powinien więc posiadać przynajmniej elementarną
wiedzę na temat dydaktyki głoszenia kerygmatu, rodzajów metod i kryteriów ich doboru a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Kwestią fundamentalną jest tutaj niewątpliwie język głoszenia kerygmatu. Ma on kluczowe znaczenie dla ewangelizacji i katechezy o czym
świadczy choćby fakt, że w adhortacji Catechesi tradendae siedemnaście
razy poruszana jest kwestia języka (Zob. CT 8, 17, 19, 31, 40, 49, 53,
59), a w Dyrektorium ogólnym o katechizacji aż czterdzieści razy (Zob.
DOK 20, 96, 106, 110, 112, 131, 132, 135)19. Autorzy tych dokumentów
zwracają uwagę przede wszystkim na konieczność dostosowania języka
do wieku, mentalności i sytuacji życiowej adresatów20. Jan Paweł II postuluje w tym względzie, aby był to język „odpowiedni dla wszystkich
współczesnych dzieci, młodzieży i innych kategorii ludzi: język właściwy
dla studiujących i naukowców, dla wykształconych, nieuczonych albo stojących na niskim stopniu cywilizacji, nawet dla upośledzonych ﬁzycznie
czy umysłowo i innych” (CT 59).
Rodzi się zatem pytanie jakiego języka powinni używać ewangelizatorzy, żeby pomóc słuchaczom w nawróceniu i uwierzeniu w Chrystusa21.
Pierwszym postulatem w tym względzie jest komunikatywność. Można ją
18

19
20
21

S. Aurelii Augustini. De catechizandis rudibus PL 40. 309-348. tłum. W. Budzik:
Św. Augustyn. Początkowe nauczanie religii. W: Św. Augustyn. Pisma katechetyczne.
Warszawa 1952; Por. B. Ramsey. Augustine Through the Ages: An Encyclopaedia. red.
A. Fitzgerald. John C. Cavadini. Grand Rapids. MI. 1999. s. 144.
R. Czekalski. Katecheza komunikacją wiary s. 253-254.
Tamże s. 255.
Por. B. Ferrero. Przemawiać publicznie. Kompetencja komunikacji. Warszawa 1996
s. 39.
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osiągnąć przez stosowanie adekwatnych do treści, ale jednocześnie prostych terminów. Konieczne jest unikanie tzw. żargonu teologicznego, hermetycznych pojęć zrozumiałych jedynie dla nielicznych22. Paradoksalnie
ryzyko tego rodzaju grozi przede wszystkim tym, którzy studiowali teologię i często używają terminologii naukowej. Tego rodzaju język nie jest
w stanie dotrzeć do większości słuchaczy kerygmatu. Zresztą sama jego
natura zakłada prostotę i głoszenie Bożej miłości językiem świadectwa.
„Zasadniczą cechą języka kerygmatu opartego na biblijnej narracji jest
odejście od przekazu wiary za pomocą pojęć i deﬁnicji doktrynalnych na
rzecz opowiadania historii zbawienia, mającej pewną akcję, swoje zwroty,
dynamikę, z postaciami uczestniczącymi w dziejących się wydarzeniach,
ich reakcjami, wspomnieniami”23.
W świetle powyższych uwag język kerygmatu powinien czerpać inspiracje z Biblii, a przede wszystkim z języka obecnej tam narracji. Celem tekstów
biblijnych jest bowiem ukazanie działania Boga w historii zbawienia a głównym środkiem wyrazu jest opowiadanie. Posiada ono zawsze pewną dynamikę wydarzeń. Ukazuje bogactwo postaci z całą gamą ich zachowań, uczuć
i cech charakteru. W opowiadaniu wydarzenia „są przekazywane w słowach
pierwotnych, należących do sfery podstawowych doświadczeń ludzkich, jak:
narodziny, śmierć, jedzenie, spanie, radość, smutek, dzień, noc itp.”24, co pozwala na nawiązanie bezpośredniej relacji narratora ze słuchaczami. Czerpanie z biblijnych wzorców niewątpliwie pomaga w głoszeniu kerygmatu
w taki sposób, aby oddziaływać nie tylko na intelekt słuchaczy, ale również
ich sferę emocjonalną, co prowadzi do osobistego zaangażowania25.
Język nowej ewangelizacji powinien być zatem dostosowany do
współczesnych odbiorców, tak aby nie utracić waloru komunikatywności
i nie ograniczyć się do terminologii rozumianej jedynie przez teologów26.
22
23
24
25

26

Zob. W. Prusowski. Język w katechizacji. „Katecheta” 45: 2000 nr 4 s. 14.
P. Mąkosa. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce s. 458.
Tamże s. 458-459.
Por. K. Misiaszek. Charakter języka katechezy. W: Język katechezy. Red. J. Przybylska. W. Przyczyna. Tarnów 2008 s. 69; Współczesne odkrycie narracji jako sposobu
przedstawienia treści wiary dokonało się przede wszystkim na gruncie teologii narracyjnej Szerzej na ten temat zob. P. Mąkosa. Teologia narratywna jako inspiracja dla
współczesnej katechezy biblijnej. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słowińska.
Lublin 2008 s. 225-236.
Por. J. Szymik. Teologia na początek wieku. Katowice-Ząbki 2001 s. 66; H. Iwaniuk.
Język katechetyczny w teorii i praktyce. W: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu.
Red. S. Dziekoński. Olecko s. 154.
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Nie można także zapominać, że język kerygmatu oprócz treści powinien
nieść ze sobą silny ładunek emocjonalny wyrażający osobistą wiarę głosiciela Dobrej Nowiny i domagający się zajęcia jednoznacznego stanowiska
wobec Chrystusa27.
W ewangelizacji można i należy stosować także różne metody biblijne. Szczególnie cenne wydają się być metody egzegetyczne i egzystencjalne28. Pierwsze z nich mają na celu pomoc w zrozumieniu przesłania
tekstów biblijnych przez wyjaśnienie kontekstu powstania oraz zawartych
w nich terminów. Biblijne metody egzystencjalne mają natomiast pomóc
w odczytywaniu tekstów biblijnych w kontekście życia ewangelizowanych. „Mają na celu sprowokowanie osobistych pytań, prowadzących
do wyciągnięcia wniosków i sformułowania postanowień wynikających
z tekstów biblijnych”29. Do szczegółowych metod biblijnych przydatnych
w ewangelizacji można zaliczyć kręgi biblijne, godziny biblijne, opowiadanie biblijne czy medytację30.

Zakończenie
Nowa ewangelizacja jest obecnie jednym z największych i najpilniejszych zadań Kościoła. Świadomość tego prowadzi do wypracowania
wciąż nowych koncepcji ewangelizacyjnych. Czasami jednak zapomina
się, że u podstaw nowej ewangelizacji leży formacja ewangelizatorów.
Bez ich wielowymiarowego przygotowania polegającego na uzyskaniu
odpowiedniej wiedzy i wypracowaniu umiejętności, wszelkie działania
niosą duże ryzyko nieskuteczności. Oczywiście należy stanowczo stwierdzić, że wiara jest Bożym darem i wszelkie działania ewangelizacyjne
mogą jedynie pomóc człowiekowi w udzieleniu pozytywnej odpowiedzi
na Boże wezwanie. Nie oznacza to jednak rezygnacji z ludzkich wysiłków w tym wymiarze. Przeciwnie, należy uczynić wszystko, co możliwe,
27

28

29

30

A. Offmański. Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach Kościoła. W: Ewangelizować czy katechizować. Red. S. Dziekoński. Warszawa 2002 s. 71.
Por. A. Długosz. Metody biblijne w katechezie wtajemniczającej dla młodzieży. W: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Red. P. Tomasik. Warszawa 2005 s. 183.
P. Mąkosa. Wybrane postulaty metodyczne pod adresem katechezy młodzieży. W: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki. Red. A. Offmański.
Szczecin 2008 s. 267-281.
Por. J. Szpet. Dydaktyka w służbie katechezy. Poznań 1999 s. 179.
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aby ewangelizatorzy posiadali wszelkie potrzebne kompetencje. Z tego
względu podjęta została nad nimi reﬂeksja naukowa. Omówione zostały
kompetencje duchowe, polegające na osobistej wierze i religijności ewangelizatorów wyrażające się następne w dawaniu świadectwa. Wskazano
także na kompetencje komunikacyjne pozwalające nawiązać dobre relacje
ze słuchaczami i tworzyć optymalny klimat spotkań ewangelizacyjnych.
Szczególną rolę przypisano kompetencjom kerygmatyczno-teologicznym
dotyczącym znajomości treści i form głoszenia kerygmatu a także przynajmniej elementarnej wiedzy teologicznej. Ostatnią omówioną grupą
kompetencji ewangelizatorów stanowiły kompetencje dydaktyczno-metodyczne. W tym kontekście wskazano przede wszystkim na konieczność
dostosowania języka ewangelizacji zarówno do istoty kerygmatu jak również do uwarunkowań, w jakich żyją adresaci. Należy mieć nadzieję, że
odpowiednio uformowani ewangelizatorzy przyczynią się do większej
efektywności nowej ewangelizacji.
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NOWA EWANGELIZACJA

W KONTEKŚCIE LUDZKICH MIGRACJI.
SZANSE I ZAGROŻENIA
„Głoszenie Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, jest pierwszorzędnym posłannictwem Kościoła, nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym
społeczeństwie”1. Takimi słowami rozpoczął swoje Orędzie na Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy papież Benedyk XVI w roku 2012. Zauważoną przez niego „wielką i poważną przemianą” dzisiejszego społeczeństwa
są ludzkie migracje. Otwierają one człowieka na bogactwo świata, a zarazem ukazują jego ubóstwo, gdyż migrujący nie mogą zaspokoić swoich
potrzeb w miejscu dotychczasowego życia.
W ten aspekt ludzkiego życia wpisuje się Dzieło Nowej Ewangelizacji.
W niniejszym artykule chcemy zatrzymać się nad pytaniem czy ludzkie
migracje są szansą czy zagrożeniem w głoszeniu Chrystusa, Zbawiciela
świata i umacniania wiary.
1. Nowa ewangelizacja
Termin „nowa ewangelizacja” w Kościele jest używany od około trzydziestu już lat. Warto zatem przed przystąpieniem do analizy szans i za1

Benedykt XVI. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Migracje a nowa
ewangelizacja” z 2012 r. [online] [dostęp: 13.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_benxvi_
mes_20110921_world-migrants-day_pl.html›.
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grożeń tego dzieła zastanowić się nad samą terminologią i podjąć próbę
jej zdeﬁniowania.
Jedną z pierwszych wypowiedzi dotyczących nowej ewangelizacji była
homilia Jana Pawła II wygłoszona 9 czerwca 1979 roku, podczas Mszy Świętej w Krakowie – Nowej Hucie. Wówczas papież mówił: „… na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia.
Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama,
co pierwsza”2. To dzięki polskiemu papieżowi, jego pielgrzymkom i nauczaniu, deﬁnicja nowej ewangelizacji zakorzeniła się w Kościele. W 1983 roku
przemawiając do biskupów Ameryki Łacińskiej nazwał ich „biskupami nowej ewangelizacji” i podał kilka aspektów, które są założeniami tego dzieła. Przede wszystkim wyświęceni szafarze, którzy świadczą o żywotności
wspólnoty i tę żywotność podtrzymują. Po drugie, miejsce osób świeckich
i zaangażowanie laikatu i trzeci aspekt – „światło, które będzie mogło nadać
kierunek”3, czyli nauka Vaticanum II koherentna z Ewangelią4. Papież nie
tylko zachęcał i nadawał kierunek nowej ewangelizacji, ale też przestrzegał.
W adhortacji Ecclesia in Europ a napisał tak: „nowej ewangelizacji nie należy mylić z prozelityzmem i że bezwzględnie obowiązuje respektowanie
prawdy, wolności i godności każdej osoby ludzkiej” (EE 32). Już choćby
te trzy fragmenty papieskich przemówień i dokumentów potraﬁą pokazać
jak wielkim impulsem dla nowej ewangelizacji był pontyﬁkat Jana Pawła II.
Wyzwolił on w Kościele bogatą reﬂeksję teologiczną, katechetyczną, duszpasterską, która prowadzi do powstawania nowych dzieł, metod i przejawów
głoszenia Dobrej Nowiny. Lineamenta przedsynodalne tak ujmują ten bogaty
termin: „Nowa ewangelizacja jest przede wszystkim czynnością duchową,
umiejętnością uobecniania przez nas odwagi i mocy pierwszych chrześcijan.
[…] To dążenie Kościoła do odnowy, którą ma przejść, aby sprostać wyzwaniom, które dzisiejszy świat stawia przed wiarą chrześcijańską”5.
Pierwszorzędnym zadaniem Kościoła, jego posłannictwem jest przede
wszystkim głoszenie Ewangelii. To zadanie zostało powierzone Aposto2

3

4
5

Jan Paweł II. Homilia w czasie Mszy Świętej odprawionej przed opactwem oo. Cystersów w Mogile. W: Dzieła zebrane. T. IX. Kraków 2008 s. 149.
Jan Paweł II. Przemówienie na rozpoczęcie XIX konferencji ogólnej episkopatów Ameryki Łacińskiej. Tamże s. 1085.
Por. Tamże s. 1084-1085.
Lineamenta: Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Watykan 2011.
[online] [dostęp: 13.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.vatican.va/roman_
curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html›.
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łom i to zadanie Kościół pragnie nadal wypełniać. W zmieniającym się
świecie Ewangelia jest niezmienna, ale metody i dzieła prowadzone aby
uskutecznić Jej przepowiadanie powinny zostać dostosowane do świata,
w którym jest ona głoszona. Głoszenie Ewangelii potrzebne jest przede
wszystkim wspólnocie Kościoła.
W adhortacji Pawła VI Evangelii Nuntiandi czytamy: „Ludzie, choćbyśmy nie głosili im Ewangelii, będą̨ mogli zbawić́ się̨ na innych drogach, dzięki miłosierdziu Bożemu, ale czy my sami możemy się̨ zbawić́ ,
jeśli zaniechamy jej głoszenia z powodu gnuśności, lęku, wstydzenia się̨
Ewangelii” (EN 80). Benedykt XVI we wspominanym już Orędziu6 zachęcał aby na nowo rozpalić w sobie entuzjazm i odwagę pierwszych
chrześcijan, przypominając w tym kontekście słowa św. Pawła: 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).

2. Zjawisko migracji
Migracje są wpisane w ludzką historię od zarania dziejów. Uwarukowane różnymi względami, począwszy od tych indywidualnych, osobistych decyzji, a skończywszy na wielkich migracjach i przesiedleniach
całych wspólnot czy narodów w związku z wojnami, katastrofami naturalnymi i innymi czynnikami. Zjawisko to w świecie współczesnym jest
tak powszechne i rozległe, iż powoduje wiele konsekwencji, które dotykają wszystkich: migrujących i ich rodziny, państwo pochodzenia i miejsca
przybycia.
W Unii Europejskiej rok 2008 został ogłoszony Rokiem Dialogu Międzykulturowego, a za jeden z najważniejszych aspektów uznano kwestię
migracji7. Od 2000 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migranta, w Kościele katolickim od 1914 roku obchodzony jest Dzień Emigranta,
a od 1990 Światowy Dzień Emigranta i Uchodźcy. Te kilka przykładów
ukazuje jak ważni są w świecie migranci i ich problemy wynikające z aktualnej sytuacji życia.
6

7

Benedykt XVI. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Migracje a nowa
ewangelizacja”.
M. Zięba. Wprowadzenie. W: Migracja – wyzwanie XXI wieku. Red. Tenże. Lublin
2008 s. 7.
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Liczbę migrantów międzynarodowych na całym świecie szacuje się
dziś na 241 milionów8. Co więcej, w ciągu ostatniej dekady liczba migrujących wzrosła o prawie 75 milionów. Migranci, jak podaje International
Organization for Migrants (IOM) stanowią ponad 3% populacji całego
świata. Wśród kontynentów prym wiedzie Europa, gdzie przebywa około
70 milionów emigrantów, wśród krajów zaś, najczęstszym miejscem docelowym są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, około 48 milionów.
W Europie najczęstszym krajem docelowym emigrantów jest Federacja
Rosyjska (12 mln) następnie Niemcy (10 mln) i Wielka Brytania (6,4 mln).
Wszyscy migranci świata mogliby stworzyć piąte, pod względem ludności
państwo w świecie. Przedstawione w wielkim skrócie dane świadczą, iż
migracje stały się w świecie jedną z ważniejszych kwestii społecznych,
ekonomicznych, kulturowych a także religinych.

3. Kościół katolicki wobec zjawiska migracji
Zjawisko ludzkiej migracji zostało zauważone we wspólnocie Kościoła od samego początku. Już autor Didache w XII kanonie ukazuje normy
dotyczące przybyszów9, w aktach Synodów Hiszpańskich znajdują się
wskazówki dotyczące troski o tych, „którzy musieli opuścić swoje ziemie
ojczyste”10. W całej historii Kościoła los migrantów był ważnym elementem troski duszpasterskiej i społecznej.
Także współcześnie Kościół wyraża swoją troskę o los „ludzi w drodze” wyprzedzając niejednokrotnie wiele agend państwowych. Jedną z inicjatyw jest ustanowiony w 1914 roku, wspomniany już wcześniej Dzień
Emigranta i późniejsza zmiana jego nazwy na Dzień Migranta (dies migratoris). Troskę Kościoła o migrantów potwierdzają także, a może przede
wszystkim liczne i ważne dokumenty, które w sposób jednoznaczny określają stanowisko wobec migrantów świata. Pierwszym z tych dokumentów
była konstytucja apostolska Exul familia papieża Piusa XII, następnie motu
proprio papieża Pawła VI Pastoralis migratorum cura i instrukcja Kongregacji ds. Biskupów De pastorali migratorum cura. W roku 1990 Dzień
Migranta został przekształcony w Światowy Dzień Migranta i Uchodź8

Dane pochodzą ze źródła: International Organization for Migration. [online] [dostęp:
13.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹www.iom.int›.
9
W. Necel. Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa. Warszawa 2012 s. 26.
10
Tamże s. 27.
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cy a jego obchody wyznaczono na drugą niedzielę stycznia. Z tej okazji
przygotowywane są orędzia papieskie, które dotykają różnych problemów
życia migrantów11.
Najnowszym dokumentem Kościoła dotyczącym migrantów jest Erga
migrantes caritas Christi (EMCC) wydana przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych w 2004 roku. W dokumencie tym czytamy: „Współczesne zjawisko migracji można rozpatrywać jako znaczący ‘znak czasu’, jako wyzwanie, w którym można spostrzegać i uznawać
szanse dla budowania nowej ludzkości oraz głoszenia ewangelii pokoju”
(EMCC 14) i dalej: „Droga migrantów może stać się żywym znakiem ciągle
aktualnego powołania i stałym impulsem do rozbudzania owej nadziei, która przyśpiesza przemianę świata poprzez miłość oraz jego eschatologiczne
przeobrażenie. […] Doświadczenie migracji może zatem stawać się sprzyjającą okolicznością dla głoszenia paschalnej tajemnicy[…]” (EMCC 18).
W analogiczny sposób sytuację migrantów spostrzega papież Benedykt
XVI tytułując orędzie z 2012 roku Migracje a nowa ewangelizacja. Pisze
w nim następujące słowa: „Obecne czasy wymagają bowiem od Kościoła
prowadzenia nowej ewangelizacji z uwzględnieniem także rozległego i złożonego zjawiska przemieszczania się ludności […]”12. W orędziu tym Benedykt XVI ukazuje wpływ emigracji na dzieło nowej ewangelizacji w świecie,
wskazuje szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą decyzja o emigracji. W tym
kontekście warto ukazać szanse i zagrożenia dla nowej ewangelizacji.

4. Emigracja szansą w dziele nowej ewangelizacji
Przez pryzmat chrześcijańskiego posłannictwa, emigracja w świecie
jawi się jako opatrznościowy znak czasu13. Kościół ze swej natury jest
wspólnotą ludzi w drodze, już od pierwszych wieków, rozproszenie Apo11

12

13

Pierwsze Orędzie na światowych Dzień Migranta zostało wygłoszone przez Jana Pawła II w 1985 roku. zwyczaj ten został zachowany przez niego do 2005 roku, a późnej
kontynuowany przez papieża Benedykta XVI. Wśród poruszanych tematów znalazły
się m.in. następujące: Misyjny aspekt migracji (1987 r.); Nie wolno łamać ani ignorować praw migrantów (1993); Duszpasterstwo migrantów zadaniem współczesnego
Kościoła (2001 r.). Benedykt XVI poruszył m.in. tematy: Migracja znakiem czasu
(2006 r.); Rodzina migrująca (2007); Migracje a nowa ewangelizacja (2012 r.).
Benedykt XVI. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Migracje a nowa
ewangelizacja”.
Tamże.
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stołów, podróże św. Pawła, a także prześladowania przyczyniły się do
rozpowszechnienia Dobrej Nowiny na cały ówczesny świat. Do takiego
spojrzenia na ludzkie migracje zachęca papież Benedykt XVI w orędziu
na 2012 rok14.
Człowiek migrujący wyrusza z ziemi ojczystej w poszukiwaniu lepszego jutra. Tą „lepszą przyszłością” może być poszukiwanie pracy, miejsca życia, ucieczka przed prześladowaniami, konﬂiktami zbrojnymi, klęskami naturalnymi. Zawsze jednak emigracja łączy się z opuszczeniem.
Opuszczając to co dla niego cenne, człowiek próbuje zabrać ze sobą to
co dla niego najważniejsze. Najczęściej są to wartości, wiara przodków
i własna. Tymi wartościami mogą właśnie dzielić się emigranci w krajach
i miejscach, do których przybywają, a które utraciły chrześcijańskiego ducha lub zapomniały o swoich chrześcijańskich korzeniach. W tym sensie
migranci mogą stać się „zwiastunami Słowa Bożego i świadkami zmartwychwstałego Jezusa” (VD 105)15.
W kontekście migracji człowieka może mieć miejsce sytuacja odwrotna. To migrant przychodzi jako ten, który o Chrystusie i Jego Ewangelii
nie słyszał lub poznał Go tylko fragmentarycznie, wtedy to wspólnota Kościoła w kraju przyjmującym jawi się jako ta, która staje się przewodnikiem na drodze wiary wędrowca. We wspomnianym już dokumencie Erga
Migrantes czytamy: „cały Kościół w kraju przyjmującym przybyszów powinien być poruszony kwestią migrantów […] Duszpasterstwo w Kościołach partykularnych powinno być tak na nowo przemyślane i tak planowane, by wyjść z pomocą wiernym, aby mogli autentycznym życiem wiary
w nowym, wielokulturowym i pluralistycznym świecie” (EMCC 41).
W przekazywaniu i podtrzymywaniu wiary migrantów zawsze należy
uświadomić sobie przyczynę ich emigracji. Odpowiedzieć na pytanie co
było motywem do podjęcia radyklanego kroku wkroczenia na migracyjny
szlak16. Wydaje się to niezwykle ważne szczególnie w początkowym okresie adaptacji w nowym środowisku. Instrukcja Erga Migrantes ukazuje
chrześcijan jako tych, którzy winni stawać się „inicjatorami prawdziwej
14
15

16

Tamże.
Benedykt XVI. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Migracje a nowa
ewangelizacja”.
M. Zięba. Zintegrowane podejście do kwestii migracji. W: Migracja – wyzwanie
XXI wieku s. 20. Poznanie motywacji migrantów jest jednym z podstawowych zadań
a także ukazywanie samym migrantom, aby poznawali coraz bardziej świadomie motywy własnej decyzji.
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kultury przyjmowania” (EMCC 39), a nie tylko wspólnotami ograniczającymi się do powinności względem przybyszów. Taki sposób przyjęcia,
pełnego miłości i otwartości staje się zarazem wyrazem chrześcijańskiego
świadectwa miłości do bliźniego, a przez to jest jednym z sposobów nowej
ewangelizacji.
Już papież Paweł VI w Evangelii Nuntiandi przypominał „że w Kościele
za pierwszy środek ewangelizowania należy uważać świadectwo życia
prawdziwie chrześcijańskiego” (EN 41) dodając, że „człowiek naszych
czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (EN 41). Zasada ta trwa w Kościele od jego początków i ma swoje szczególne miejsce w podejmowanym
dziele nowej ewangelizacji. Wspomniane już Lineamenta przedsynodalne
uświadamiają, iż „w obliczu różnych kontekstów nowej ewangelizacji,
świadkowie, aby być wiarygodni muszą umieć wyrażać się w języku swoich czasów”17. W kontekście przybywających migrantów tym językiem
czasów, jest umiejętność przyjęcia z miłością przez wspólnotę Kościoła.
Instrukcja Erga Migrantes zauważa, iż katoliccy migranci mogą w sposób
uprzywilejowany, choć nie bez cierpienia, doświadczyć powszechności
Kościoła, który przekracza granice państw, kultur, lokalnych partykularyzmów (EMCC 39). Spotkanie z autentycznym świadkiem wiary, w miejscu gdzie człowiek poszukuje dla siebie i swoich bliskich lepszego życia,
może stać się motywem do pogłębienia własnej wiary i osobistego zaangażowania na rzecz wspólnoty Kościoła i dzieła nowej ewangelizacji18.
Ludzka migracja, która zatacza coraz większe kręgi i obejmuje coraz
większą ilość osób może stać się szansą jeszcze szerszego działania na
rzecz nowej ewangelizacji. Ukazane powyżej dwie sytuacje mogą mieć
dobry wpływ zarówno na życie migranta jak i wspólnoty do której przybywa.

5. Zagrożenia wiary wynikające z faktu migracji
Prawo do emigracji należy do jednych z podstawowych praw człowieka, jednakże jak przypominał Benedykt XVI przed tym prawem należy
wspomnieć prawo do nieemigrowania: „to znaczy, do posiadania moż17
18

Lineamenta: Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, jw.
Benedykt XVI. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Migracje a nowa
ewangelizacja”.
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liwości pozostania na swojej ziemi”19. Zjawisko migracji, jak opisuje to
instrukcja Erga Migrantes, jest „najczęściej wymownym znakiem braku
równowagi w sferze społecznej, ekonomicznej i demograﬁcznej zarówno
w skali regionalnej, jak i światowej” (EMCC 1). Doświadczenie owego
braku bardzo często powoduje podjęcie decyzji o emigracji.
Emigracja człowieka jawi się więc wtedy jako jedyna możliwość, by
zaradzić temu, co brakuje. Emigracyjna droga staje się poszukiwaniem,
realizacją celu, zdobywaniem. Tak pojęty cel może „człowiekowi w drodze” przysłonić to, co w normalnych warunkach życia było dla niego ważne. W niniejszej reﬂeksji nie ma jednak miejsca na omówienie zagrożeń
społecznych wynikających z emigracji, dlatego zatrzymamy się tylko na
kwestiach religii i wiary emigranta, zagrożeń, które wynikają z emigracji
i dotykają tej sfery życia człowieka.
Benedykt XVI zauważył takie zagrożenia i ukazał je w orędziu z roku
2012, pisząc: „obecne, wyraźnie widoczne skutki sekularyzacji, pojawianie się nowych ruchów sekciarskich, rozpowszechnione zobojętnienie na
wiarę chrześcijańską, wyraźna tendencja do fragmentaryczności utrudniają znalezienie jednoczącego punktu odniesienia, który sprzyjałby powstaniu ‘jednej rodziny braci i sióstr’ w społeczeństwach, które stają się coraz
bardziej wieloetniczne i wielokulturowe”20. To jedno z zagrożeń, które
wprost dotyka wiary człowieka. Zderzenie z nowym światem, może być
przyczyną do zaniechania praktyk religijnych, wzorowania się na środowisku do którego się przybyło, przystosowywania się do obowiązujących
norm, by było łatwiej. „W takiej sytuacji migranci, którzy poznali Chrystusa i Go przyjęli, nierzadko są skłonni nie uznawać Go już za ważnego
w ich życiu, zgubić sens wiary”21.
Nowe środowisko życia emigranta ma na niego wpływ nie tylko prezentowanymi wzorcami, których przecież nie musi stosować, ale także
przez sam fakt, iż jest to nowe środowisko. Sytuacja anonimowości przybysza także może okazać się zagrożeniem dla jego wiary i duchowego
życia. Wartości tradycyjne pielęgnowane w ojczyźnie wraz ze swoimi ro19

20

21

Tenże. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Pielgrzymka wiary i nadziei” na 2013 r. [online] [dostęp: 14.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_
mes_20121012_world-migrants-day_pl.html›.
Benedykt XVI. Orędzie na światowy dzień Migranta i Uchodźcy „Migracje a nowa
ewangelizacja”.
Tamże.
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dzinami, na emigracji oddalają się, schodzą na dalszy plan. Brak oparcia
i umocnienia mogą prowadzić do porzucenia wiary i wartości z nich wypływających. Wiara oparta na tradycji przodków na emigracji przechodzi
wielki test.
Kolejnym zagrożeniem, które wpisane jest w kontekst ruchów migracyjnych człowieka dotyczy ludzi młodych. Zwłaszcza tych, dla których
emigracja staje się okazją do zdobycia wiedzy i wykształcenia. Młodzi
studenci poszukują nie tylko autorytetów w dziedzinie nauki, ale także
takich, którzy wskażą ważne wartości. Benedykt XVI uwrażliwiał: „uniwersytety o inspiracji chrześcijańskiej winny być miejscem świadectwa
i promieniowania nowej ewangelizacji, […] przyczyniać się do rozwoju
społecznego, kulturowego i ludzkiego”22. Tylko spotkanie autentycznych
świadków wiary w społeczeństwie akademickim może pomóc młodemu,
poszukującemu emigrantowi znaleźć właściwe ścieżki prowadzące do
Boga.
Zakończenie
Globalne spojrzenie na emigrację człowieka nie napawa optymizmem,
gdyż można znaleźć zdecydowanie więcej zagrożeń względem wiary niż
szans na jej rozwój. Jednakże „chrześcijańska wiara przypomina nam
prawdę, iż wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do ojczyzny”23 i dlatego emigracja, dla człowieka wiary, staje się zawsze szansą, by wiarę
budować.
Wśród gwałtownych przemian świata, jak „postęp nauki i techniki, coraz szersze możliwości dla życia ludzkiego, zjawiska migracji, mieszania
się ludów i kultur”24 wspólnota wierzących jest wciąż zobligowana to głoszenia Dobrej Nowiny. „Zadaniem nowej ewangelizacji jest niesienie pomocy dzisiejszemu człowiekowi we właściwym przeżywaniu relacji z otaczającym go światem”25. Emigracja powoduje, że człowiek dotyka świata
i jego zmian jeszcze konkretniej, głębiej, ale też bardziej materialnie niż
duchowo. Zadaniem zatem wszystkich wierzących szczególnie tych, któ22
23
24

25

Tamże.
Tamże.
W. Osial. Wezwanie Benedykta XVI do Nowej Ewangelizacji. „Warszawskie Studia
Teologiczne”. 24:2011 s. 279.
Tamże s. 279.
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rzy są zaangażowani w dzieło nowej ewangelizacji jest wykorzystywanie
szans, które niesie emigracja. Poznawać zagrożenia, które na drodze wiary wciąż na nowo będą się pojawiać i wychodzić im naprzeciw. „Nowa
ewangelizacja to dzielić ze światem jego pragnieniem zbawienia i uzasadniać wiarę”26. Kościół od swych początków kroczy drogą i na drodze głosi
orędzie zbawienia, dlatego też emigracja może stać się szansą dotarcia
z Dobrą Nowiną do tych, którzy jeszcze jej nie usłyszeli lub już o niej
zapomnieli.

26

Lineamenta 25.
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PASTERZ W SIECI – BISKUPI KATOLICCY
EWANGELIZUJĄCY PRZEZ INTERNET
W XX wieku oblicze świata zaczęło zmieniać się z niewiarygodną, nieznaną dotąd prędkością. W szczególności w drugiej połowie minionego stulecia postęp cywilizacyjny, naukowy i techniczny sprawił, że ziemia przerodziła się w „globalną wioskę”, a współczesne społeczeństwo dzięki wynalezieniu komputerów, telefonów komórkowych a w szczególności Internetu
zyskało miano „społeczeństwa informacyjnego”. W ostatnich dekadach
Internet stał się obok radia i telewizji najważniejszym środkiem społecznej
komunikacji i wymiany informacji, przede wszystkim dla ludzi młodych.
Rzec można, że Internet w pewien sposób wchłonął oba media. W cyberprzestrzeni można obecnie odnaleźć niemal wszystkie rozgłośnie radiowe,
a także liczne stacje telewizyjne. Można je odtwarzać na monitorze każdego
komputera, tabletu, a nawet za pomocą telefonów komórkowych. Od kilku
lat dostęp do Internetu został znacznie ułatwiony poprzez zastosowanie połączeń bezprzewodowych Wi-Fi, których dostępność i przepustowość staje się
coraz większa. Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do Internetu.
To z niego najczęściej czerpiemy informacje, komunikujemy się z innymi
osobami znajdującymi się nawet na najodleglejszych zakątkach globu, przez
Internet robimy zakupy, w nim słuchamy muzyki, oglądamy ﬁlmy, gramy
w gry komputerowe. Życie współczesnego człowieka rozgrywa się na styku
rzeczywistości i cyberprzestrzeni, które wzajemnie się przenikają. Jak zauważył papież Benedykt XVI w Orędziu na XLV Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu: „sieć jest integralną częścią ludzkiego życia”1.
1

Benedykt XVI. „Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej”. Orędzie na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan 2011.
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1. Kościół wypływa na głębię cyberprzestrzeni
Kościół patrząc rozważnie i ostrożnie na przemiany zachodzące we
współczesnym świecie nie mógł pozostać wobec nich obojętny. Już Leon
XIII zwrócił uwagę na znaki czasu i jako pierwszy papież zauważył konieczność zajęcia oﬁcjalnego stanowiska Kościoła wobec spraw społecznych. W ten sposób powstała pierwsza encyklika społeczna Rerum Novarum, która stała się podwaliną katolickiej nauki społecznej. W ślad za Leonem XIII poszli jego następcy. W XX wieku Kościół katolicki zaczął dostrzegać potrzebę głoszenia Ewangelii Chrystusa w taki sposób, aby stała
się ona zrozumiała i przyjęta przez współcześnie żyjące pokolenia. W tym
celu błogosławiony papież Jan XXIII zwołał w 1962 r. w Watykanie dwudziesty pierwszy Sobór Powszechny2. Kolejni posoborowi papieże podkreślali potrzebę nowej ewangelizacji – czyli głoszenie z nowym zapałem
tej samej, niezmiennej Ewangelii Chrystusowej, współczesnym ludziom
na nowy sposób, przy użyciu nowoczesnych środków i metod. W 2012 r.
w celu dokładnego sprecyzowania pojęcia „nowa ewangelizacja” papież
Benedykt XVI zwołał do Watykanu synod biskupów. Na podstawie jego
postanowień w przyszłości zostanie opracowana adhortacja apostolska dotycząca nowej ewangelizacji.
W obecnej dobie działalność duszpasterska i ewangelizacyjna Kościoła, bez jego zaangażowania i uczestnictwa w świecie mediów byłaby wręcz niemożliwa. Pozytywną rolę mediów dostrzegł przytoczony już
wcześniej Sobór Watykański II, który w Dekrecie o środkach społecznego
przekazywania myśli uznał za obowiązek Kościoła „głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć
ludzi właściwego korzystania z nich” (IM 3). Skoro więc obecność i zaangażowanie Kościoła w mediach na rzecz przekazywania Dobrej Nowiny
należy do jego obowiązków, nie mógłby on pozostać obojętny wobec najważniejszego dziś medium, jakim – jak zostało to już tu wcześniej zaznaczone – stał się Internet. W 2002 r. w Orędziu na XXXVI Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu Jan Paweł II zauważył, że Internet jest
dziś nowym forum głoszenia Ewangelii. Papież podkreślił, że co prawda
kontakt w cyberprzestrzeni nie zastąpi nigdy spotkania międzyosobowego w świecie rzeczywistym, czego wymaga prawdziwa ewangelizacja,
2

Zob. Jan XXIII. Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru Watykańskiego II
(11.10.1962). [online] [dostęp: 10.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/przemowienia/vatii_otw_11101962.html›.
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jednak dzięki Internetowi możliwy jest pierwszy kontakt, zachęcający
i prowadzący „ku głębszej komunikacji, niezbędnej dla chrześcijańskiego
przepowiadania”3. Jan Paweł II kończąc orędzie wezwał ludzi Kościoła
do wypłynięcia na głębię cyberprzestrzeni, tak, aby „z owej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos”4.
2. Piotr ewangelizuje w sieci
Jan Paweł II jako pierwszy papież wskazał na Internet jako na miejsce,
w którym wielu ludzi, zwłaszcza młodych szuka dziś Boga i odpowiedzi
na wiele nurtujących pytań dotyczących ludzkiej egzystencji. W listopadzie
2001 r. Ojciec Święty wysłał pierwszy w historii papieski e-mail do zainteresowanych episkopatów, zawierający posynodalną adhortację Ecclesia in
Oceania5, dając w ten sposób do zrozumienia, że Kościół nie może pozostać
bierny wobec Internetu, wręcz przeciwnie winien traktować go jako przestrzeń ewangelizacji i katechizacji. Przykładem swego poprzednika poszedł
Benedykt XVI, który osobiście korzystał z poczty elektronicznej6. W maju
2009 r. uruchomiono papieską stronę internetową pope2you dostępną w pięciu językach, zawierającą między innymi aplikację na Facebooka oraz kanał
watykańskiego Youtube. Ten ostatni początkowo emitował wiadomości watykańskie oraz krótkie videoklipy dotyczące bieżących wydarzeń związanych z papieżem. Pierwsze zamieszczane videoklipy ze ścieżką dźwiękową
i napisami w językach angielskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim trwały do ok. 2 min. W dniu premiery watykańskiego kanału Youtube zamieszczono na nim nagranie, w którym papież porusza temat nowych technologii
w komunikacji społecznej – był to temat, jaki przygotował Benedykt XVI
na Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu7.
3

Jan Paweł II. Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie na XXXVI Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan 2002 nr 3.
4
Tamże nr 6.
5 Zob. Mariusz Frukacz. Pierwszy e-mail w dziejach papiestwa (listopad 2001). [online] [dostęp: 12.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://cyberewangelizacja.blogspot.
com/2012/12/pierwszy-e-mail-w-dziejach-papiestwa.html›.
6
Bezpośrednio po wyborze Benedykta XVI, już w kwietniu 2005 r., ogłoszono dwa adresy mailowe papieża, włosko i anglojęzyczny (benedettoxvi@vatican.va. benedictxvi@
vatican.va).
7
Grzegorz Pietrzak. Watykan ma własny kanał na YouTube. [online] [dostęp: 12.05.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://itbiznes.pl/art35123.html›.
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Obecnie na kanale można oglądać również transmisje na żywo z aktualnych
ceremonii papieskich, zawiera on również połączenie z oﬁcjalną stroną Watykanu, stroną Radia Watykańskiego, stroną Centrum Telewizji Watykańskiej, a także stroną państwa Watykan.
W grudniu 2012 r. oﬁcjalnie zaczęło funkcjonować konto Benedykta
XVI na Twitterze, pod nazwą @Pontifex, w ośmiu językach, w tym po
polsku. Pierwszy wpis został wykonany przez papieża osobiście 12 grudnia 2012 r. o godzinie 11.30: „Drodzy przyjaciele, jest mi miło dołączyć
do Was na Twitterze. Dziękuję Wam za szczodry odzew. Błogosławię Was
prosto z serca”8. Kolejne papieskie tweety były przygotowywane przez
księży pracujących w sekretariacie stanu, przed ich opublikowaniem jak
podkreślił abp Claudio Maria Celli przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Środków Społecznego Przekazu. Papież osobiście ingerował w teksty, po
czym udzielał zgody na ich zatwierdzenie i publikację9. W dniu swojej abdykacji tj. 28.02.2013 r. o 17.00 Benedykt XVI dokonał swojego ostatniego wpisu na Twitterze, w którym podziękował wiernym za miłość i wsparcie, a także zachęcił ich do stawiania Chrystusa w centrum życia.
W dniu wyboru następcy Benedykta XVI tj. 13 marca 2013 r. na koncie papieskiego Twittera pojawił się wpis „HABEMUS PAPAM FRANCISCUM”. Swój pierwszy autorski wpis na Twitterze papież Franciszek
zamieścił 17 marca 2013 r., w którym papież podziękował wiernym za
wsparcie i poprosił o modlitwę w jego intencji10. Pod koniec marca 2013 r.
papieskie konto obserwowało już ponad 3, 3 mln internautów, z czego
ok. 44 tys. osób przeglądało papieskiego Twittera w języku polskim11. Na
koniec kwietnia liczba obserwujących konto nowego papieża wzrosła do
liczby ponad 6 mln, a liczba polskich fanów Ojca Świętego niemal po8

Radio Maryja. Pierwszy wpis Benedykta XVI na Twitterze. [online] [dostęp: 12.05.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://www.radiomaryja.pl/kosciol/pierwszy-wpis-benedykta-xvi-na-twitterze›.
9
Ekai.pl. Jak powstają tweety Benedykta XVI? [online] [dostęp: 12.05.2013]. Dostępny
w Internecie: ‹http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x62239/jak-powstaja-tweety-benedykta-xvi›.
10
Ekai.pl. Pierwszy tweet papieża Franciszka. [online] [dostęp: 12.05.2013]. Dostępny
w Internecie: ‹http://ekai.pl/wydarzenia/ciekawostki/x64776/pierwszy-tweet-papieza-franciszka›.
11
Ekai.pl. Twitter papieża Franciszka ma już 3.3 mln fanów. [online] [dostęp: 12.05.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://ekai.pl/wydarzenia/ciekawo stki/x64663/twitter-papieza-franciszka-ma-juz-mln-fanow›.
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dwoiła się do liczby 81 tys. osób12. Wpisy podyktowane przez papieża
Franciszka na Twiterze początkowo pojawiały się co kilka dni, od końca
kwietnia 2013 r. papież stał się aktywny niemalże codziennie.

3. Miejsce biskupa w cyberprzestrzeni
Za przykładem ostatnich papieży również wielu biskupów dostrzegło w Internecie narzędzie, niosące nowe możliwości dla Ewangelizacji.
Wielu z nich zaczęło zakładać strony internetowe, blogi, a także otwierać własne konta na portalach społecznościowych jak Facebook czy Twitter, w celu głoszenia Dobrej Nowiny oraz lepszego kontaktu z wiernymi,
w szczególności z młodzieżą.
Przykładem pasterza ewangelizującego przy użyciu Internetu jest
szwajcarski biskup Marian Eleganti – biskup pomocniczy diecezji Chur
a także z ramienia Konferencji Episkopatu Szwajcarii biskup do spraw
młodzieży niemiecko, włoskojęzycznej oraz młodzieży posługującej się
językiem retoromańskim13. Biskup Eleganti od 2011 r. prowadzi dwie strony internetowe skierowane do młodzieży. Jedna z nich to jugendbischof.
ch, druga to jego proﬁl na Facebooku. Homilie biskupa Elegantiego publikowane są na stronie katolickiego radia internetowego ﬁsherman.fm. Na
stronie wyżej wspomnianego radia ukazują się również audycje pt. Marian meets ... z udziałem biskupa Elegantiego oraz różnych zaproszonych
gości. Audycje prowadzone są na zasadzie dialogu z zaproszonymi osobami, często prezentującymi odmienne światopoglądy14.
Strona internetowa jugendbischof.ch prowadzona jest w języku niemieckim przez młodzież przy współpracy z biskupem. Strona zawiera
siedem zakładek i połączona jest z Facebookiem. Pod pierwszą z nich
Aktuelles (Aktualności) można znaleźć najnowsze wiadomości na temat
działalności biskupa Elegantiego, są to przede wszystkim relacje ze spotkań pasterza z młodzieżą. Druga zakładka Proﬁl zawiera informacje na
12

13

14

Tvp.info. 6 mln osób obserwuje proﬁl papieża na Twitterze. [online] [dostęp: 12.05.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://tvp.info/informacje/ludzie/6-mln-osob-obserwujeproﬁl-papieza-na-twitterze›.
Zob. Życiorys bp Mariana Elegantiego. [online] [dostęp: 28.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.jugendbischof.ch/?id=›.
Intormacje na temat audycji raﬁowych Marian meets … dostępne są pod adresem:
http://www.ﬁsherman.fm /sendungen/marian-meets-/ [29.06.2013r.]
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temat biskupa Elegantiego, jego życiorys i wspomnienia. W trzeciej zakładce Agenda prezentowane są aktualne informacje na temat zajęć biskupa Elegantiego, przede wszystkim planowanych spotkań młodzieżowych.
W czwartej zakładce Impulse prezentowane są impulsy biskupa, jego kazania oraz medytacje, niektóre z nich dostępne są w wersji audio lub audiowizualnej. Zakładka zawiera również usługę Bischofs-SMS, dzięki której po podaniu numeru telefonu młodzi użytkownicy codziennie otrzymują krótką wiadomość z impulsem od biskupa Elegantiego. W maju 2013 r.
biskup Marian Eleganti stwierdził, że z usługi Bischofs-SMS korzysta ok.
360 młodych Szwajcarów15. Piąta zakładka Medienspiegel zawiera aktualne artykuły prasowe z działalności biskupa Elegantiego a także z życia
Kościoła katolickiego w Szwajcarii i Kościoła powszechnego. Szósta zakładka Briefkasten umożliwia przesłanie biskupowi emaila z pytaniami
dotyczącymi wiary. Ostatnia zakładka Links zawiera linki przekierowujące na polecane strony internetowe. Na portalu Facebook znajduje się
proﬁl biskupa Elegantiego. Zawiera on homilie, kazania, impulsy pasterza
a także liczne zdjęcia i ﬁlmy ze wspólnych spotkań, wyjazdów, wycieczek
biskupa z młodzieżą.
Ciekawą inicjatywę ewangelizacji za pomocą Internetu zaproponowała archidiecezja wiedeńska. W 2012 r. powstała strona internetowa Frag
den Kardinal16. Nazwa strony w tłumaczeniu na język polski brzmi Zapytaj Kardynała. Administracja strony zaznacza, że powstała ona w celu
umożliwienia każdemu wiernemu, w szczególności z archidiecezji wiedeńskiej kontaktu z arcybiskupem Wiednia – kardynałem Christofem
Schönbornem17. Każdy zainteresowany internauta po zarejestrowaniu się
na stronie może zadać kardynałowi Schönbornowi pytanie z czterech wymienionych kategorii: Katechismus (Katechizm), Katholische Kirche (Kościół katolicki), Neugkeiten (Nowości), Persönlich (Osobiście). Wszystkie pytania należy zarejestrować za pomocą kamery i przesłać w wersji
video na podany na stronie adres emailowy. Następnie przesłane przez
internautów ﬁlmy są weryﬁkowane przez administratorów strony www.
15

16

17

Prywatny, niepublikowany wywiad z biskupem Marianem Elegantim z dnia 07.05.
2013 r.
Por. Kommunikationsbüro der Diözese Linz. Facebook. Twitter & Co: Kirche und Social Media. [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://kirche20.at/
blog/facebook-twitter-co-kirche-und-social-media›.
Zob. Fragen den Kardinal [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie:
‹http://www.fragdenkardinal.at/?page_id=12›.
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Z góry odrzucane są ﬁlmy wulgarne lub obraźliwe. Zweryﬁkowane ﬁlmy
z pytaniami internautów zamieszczane są na stronie internetowej oraz na
proﬁlach kardynała Schönborna na Facebooku i Twitterze. W każdym tygodniu kardynał wybiera jedno spośród nadesłanych pytań i udziela na nie
odpowiedzi. Odpowiedź kardynała rejestrowana jest również za pomocą
kamery i umieszczana na stronie internetowej oraz na wyżej wymienionych proﬁlach arcybiskupa Wiednia.
Strona fragdenkardinal składa się z sześciu zakładek, zawiera także
połączenie z portalami społecznościowymi Facebook, Twitter oraz You
Tube. Pierwsza z zakładek Home, zawiera podstawowe informacje na temat działania strony a także ﬁlm zawierający przykładowe pytanie jednego z internautów oraz odpowiedź kardynała Schönborna. Druga zakładka
Wie geht das? – w tłumaczeniu na polski Jak to działa? przekazuje wiadomości na temat sposobu zamieszczania pytań i możliwości otrzymania na
nie odpowiedzi. Trzecia zakładka Upload (wgrać) umożliwia internautom
publikowanie video-pytań. Czwarta zakładka Fragen (pytania) umożliwia dostęp do ostatnio opublikowanych video-pytań. Pod piątą zakładką Antworten (odpowiedzi) zamieszczane są video-odpowiedzi kardynała
Schönborna, które na stronie posegregowane są według wcześniej wymienionych czterech kategorii. Na początku ﬁlmu z odpowiedzią kardynała
prezentowany jest również fragment video zawierający nadesłane pytanie.
Internauci mogą również udzielać komentarzy pod każdą z video-odpowiedzi arcybiskupa Wiednia. Szósta zakładka Kontakt umożliwia przesłanie emaila do administracji strony internetowej. Ciekawostką jest fakt, że
kardynał Schönborn udziela odpowiedzi również na pytania postawione
w języku angielskim, co zwiększa zasięg działania strony i czyni ją międzynarodową18.
Również na obszarze języka angielskiego niektórzy katoliccy biskupi
oprócz tradycyjnych form ewangelizacji coraz częściej decydują się na
głoszenie Dobrej Nowiny w cyberprzestrzeni. Przykładem są biskupi amerykańscy. Arcybiskup Nowego Orleanu Gregory Aymond od 25 sierpnia
2010 r. prowadzi videobloga w celu lepszego dotarcia do katolików zamieszkujących stan Luizjana19. Nowe video z udziałem arcybiskupa publi18

19

Zob. Antwort des Kardinals: “Most important element in our faith?”. [online] [dostęp:
29.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.fragdenkardinal.at /?p=419#comment-109›.
Zob. Catholic News Agency. New Orleans archbishop launches video blog to reach
Louisiana Catholics. [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://
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kowane są co tydzień na stronie internetowej archidiecezji Nowy Orlean
- arch-no.org. Videocasty trwają od 4 do 7 minut zawierają najczęściej
katechezy hierarchy, fragmenty jego homilii, a także komentarze do wydarzeń związanych z rokiem liturgicznym i sakramentami.
Innym amerykańskim hierarchą ewangelizującym w Internecie był
zmarły w maju 2013 r. biskup diecezji Harrisburg20 Joseph Patrick McFadden21. Videocasty z nauczaniem biskupa McFaddena pojawiały się od
marca 2011 r. na diecezjalnym videoblogu. Publikowane ﬁlmy zawierały
najczęściej całe homilie lub wypowiedzi biskupa na różne okazje. Ostatni
videocast przed śmiercią hierarchy został opublikowany 3 marca 2013 r.
Blogi internetowe w języku angielskim prowadzą również emerytowany arcybiskup Los Angeles – kardynał Roger Mahony22 oraz arcybiskup
Bostonu – kardynał Sean Patrick O’Malley23.

4. Polscy biskupi ewangelizujący przez Internet
Również polscy biskupi dostrzegają konieczność ewangelizowania
przez Internet w dzisiejszym świecie. Niektórzy spośród polskich pasterzy
zdecydowali się na założenie własnych blogów lub video-blogów. Wielu
z nich posiada proﬁle na Facebooku lub Twitterze. Jednym z ciekawszych
sposobów ewangelizowania za pomocą Internetu zaproponował biskup
Edward Dajczak – ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski, który w 2010 r.
zainicjował video-blog Blog bez piuski. Blog wystartował w środę popielcową w 2010 r., został on umieszczony na stronie internetowej Duszpasterstwa Młodzieży diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i adresowany jest
do młodzieży. Biskup Dajczak odpowiada na pytania młodych ludzi przesłane mu drogą mailową, nowe video z odpowiedzią pasterza pojawia na

20

21

22

23

www.catholicnewsagency.com/news/new-orleans-archbishop-launches-video-blogto-reach-louisiana-catholics/›.
Diecezja Harrisburg swym zasięgiem obejmuje środkowo-wschodnią część stanu Pensylwania.
Bp McFadden zmarł nagle 2 maja 2013 r. uczestnicząc w spotkaniu biskupów prowincji ﬁladelﬁjskiej w Filadelﬁi.
Blog kardynała Rogera Mahony dostępny jest pod adresem: http://cardinalrogermahonyblogsla.blogspot.com/ [29.06.2013 r.]
Kardynał Sean Patrick O’Malley prowadzi blog pod adresem: http://www.cardinalseansblog.org/ [29.06.2013 r.]
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blogu w każdą środę. Każdy zamieszczony w Internecie ﬁlm trwa od 2
do 3 minut. Wszystkie odcinki dostępne są na wyżej wspomnianej stronie Duszpasterstwa Młodzieży diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, niektóre można obejrzeć także na portalach Youtube oraz wiara.pl24. Biskup
Dajczak inspirację do nowych odcinków videobloga czerpie z osobistych
spotkań z młodzieżą oraz z mailowych reakcji internautów na kolejne zamieszczane na blogu ﬁlmy. Mimo wielu zajęć hierarcha osobiście odpisuje na otrzymaną drogą mailową korespondencję, na podstawie której
powstają kolejne odsłony videobloga. Duszpasterz dostrzega w Internecie
możliwość dotarcia do osób, do których nie dotarłby z Ewangelią tradycyjną drogą, a niewykorzystanie tej formy ewangelizacji uważa za grzech
zaniedbania ze strony Kościoła: „Zastanawiałem się nad tematami, nad
językiem, pojęcia nie miałem, co będzie się działo. Miałem tylko nadzieję,
że tą drogą dotrę tam, gdzie nie dotarłbym żadnym kazaniem, żadną konferencją. Dotrę do ludzi, których nie spotkałbym na tradycyjnym forum”25.
Kolejnym polskim biskupem ewangelizującym przez Internet jest ordynariusz siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Jest on pierwszym polskim
hierarchą katolickim, który założył internetowego bloga, nadając mu tytuł
e-Rozmowy o Dobrej Nowinie. Pierwsze wpisy na stronie biskupa Kiernikowskiego pojawiły się już na początku 2006 r. Zakładając bloga hierarcha
zaznaczył, że jego celem jest wyjście naprzeciw osobom, dla których zadanie pytań „wprost” biskupowi może być krępujące. Blog ma także pozwolić
zgłębić te kwestie, które w czasie spotkań duszpasterskich z powodu ograniczonych ram czasowych mogą zostać potraktowane tylko powierzchownie26.
Biskup Kiernikowski zachęca wiernych diecezji siedleckiej do aktywnej
dyskusji na blogu, zadawania pytań oraz komentowania podejmowanych na
stronie tematów: „Będę się starał odpowiadać na wszystkie pytania, na które
potraﬁę odpowiedzieć, a które są związane z naszym życiem chrześcijańskim, z moją posługą. Chciałbym, żeby wierni wypowiadali swoje sugestie,
swoje oczekiwania. Te, które się mieszczą w sposobie bycia Kościoła, będę
uwzględniał. Te poza duchem kościelnym będzie okazja wyjaśnić”27.
24

25
26

27

Ekai. Blog jest dla mnie amboną… [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.ewangelizacja.bielsko.pl/index.php/ewangelizacja/176-newsy/zpolski/929-blog-jest-dla-mnie-ambon-mowi-biskup›.
Tamże.
Ichtis.info. Blog bp. Kiernikowskiego. [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://ichtis.info/blog-bp-kiernikowskiego/1805›.
Tamże.
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Blog e-Rozmowy o Dobrej Nowinie dostępny jest na stronie internetowej katolickiego Radia Podlasie oraz stronie diecezji siedleckiej28. Biskup
Kiernikowski publikuje na blogu fragmenty swoich kazań, katechez, medytacji. Hierarcha podsumowuje również wizytacje paraﬁalne, spotkania
z wiernymi diecezji siedleckiej oraz członkami Drogi Neokatechumenalnej. Wpisy zostały podzielone na dwadzieścia jeden kategorii: audycje
w KRP, bez kategorii, błogosławieństwa, Duch Święty, Eucharystia, ewangelizacja, kapłaństwo, katechumenat – skrutynia, liturgia, Maryja i życie chrześcijańskie, małżeństwo chrześcijańskie, Msza Święta – ryt nadzwyczajny, nadzwyczajni szafarze, Pismo święte, rozważanie czytań niedzielnych, rozważanie Ewangelii, spotkania i wizytacje, św. Paweł wobec
Ewangelii, synod 2008, Triduum Paschalne, wiara i życie. Opublikowane
wpisy, ułożone w kolejności chronologicznej, dostępne są również w zakładce archiwum. Blog umożliwia internautom komentowanie pojawiających się wpisów. Biskup Kiernikowski często odpowiada na pytania postawione przez wiernych w komentarzach. Blog połączony jest ze stroną
internetową katolickiego Radia Podlasie, na której w zakładce „Archiwum
dźwięków” dostępne są m.in. homilie i katechezy biskupa Kiernikowskiego29, a także z portalem internetowym diecezji siedleckiej.
Innym polskim biskupem wykorzystującym Internet do ewangelizacji jest ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt.
7 września 2010 r. z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i Stowarzyszenia Europejskie Centrum
Wolontariatu powołano do życia videoblog Biskup z młodymi. W dniu
premiery strony internetowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem
biskupa Regmunta, w czasie której wyjaśniono cel utworzenia videobloga.
Jak wówczas podano jest nim: „przybliżenie młodzieży Kościoła i jego nauczania w osobie Księdza Biskupa jako autorytetu i osoby duchownej”30.
W czasie konferencji prasowej promującej nowy videoblog słowo do
młodych internautów skierował biskup Regmunt zachęcając ich do korzystania ze strony, zadawania pytań, wchodzenie w dyskusję, a wszystko
28

29

30

Zob. E-Rozmowy o Dobrej Nowinie. [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://blogs.radiopodlasie.pl/bp›.
Zob. Archiwum dźwięków. [online] [dostęp: 29.06.2013]. Dostępny w Internecie:
‹http://archiwum.radiopodlasie.pl›.
Ba. Videoblog J.E. Ks. Bp Stefana Regmunta, biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. [online] [dostęp: 05.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://tezeusz.pl/cms/tz/
index.php?id=5886›.
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to w celu nawiązania jeszcze lepszej współpracy: „Będzie mi miło, jeśli
młodzież będzie się spotykała i będę mógł do młodzieży mówić, kierować
pytania, mógł zapraszać. Liczę, że przynajmniej 2 razy w miesiącu będę
mógł to zrobić. Kochani młodzi, nawiążmy jeszcze większą współpracę ze
sobą. Bardzo na Was liczę i bardzo mi na Was zależy”31.
Od dnia premiery videobloga ukazało się jego 8 odcinków, z których
ostatni opublikowano 28 lutego 2011 r. Następnie działalność bloga została zawieszona. Wszystkie odcinki videobloga Biskup z młodymi były
dostępne na stronie internetowej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, na
portalu YouTube32, a także na portalu Facebook33. W obecnej chwili dostęp
do materiałów video został ograniczony przez jego autorów.

Zakończenie
W dzisiejszym pluralistycznym i dynamicznie zmieniającym się świecie Kościół stoi przed zadaniem przekazu zbawczego orędzia Chrystusa
językiem „nowej komunikacji”. Zadaniem uczniów Chrystusa jest głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15), przy wykorzystaniu
wszelkich możliwych dostępnych środków i sposobów34. Cyberprzestrzeń
jest dziś jednym z najważniejszych „kanałów” prowadzących do ludzi.
Dlatego Dobra Nowina musi przepływać także tą drogą, tak, aby każdemu
człowiekowi umożliwić spotkanie z Chrystusem. Cytowany wcześniej biskup Marian Eleganti podkreśla, że „Kościół ze swojej natury jest misyjny, Coca Cola i Mc Donald’s także. Ten, kto nie jest przekonany o wartości
swojego produktu nie może go również sprzedać. Rozmawiamy jednak nie
o produktach, ale o Bogu, który stał się człowiekiem – Jezusie Chrystusie,
absolutnie z niczym nieporównywalnym”35. Uznając Chrystusa za zbawiciela, który z miłością poświęca Siebie, aby odkupić każdego człowieka,
31
32

33

34

35

Tamże.
Na portalu Youtube videoblog biskupa Regmunta dostępny jest pod adresem: http://
www.youtube.com/user/ centrumddm [05.07.2013 r.]
Biskup z młodymi. [online] [dostęp: 05.07.2013]. Dostępny w Internecie: ‹https://www.
facebook.com/pages/Videoblog-Biskup-z-M%C5%82odymi/152305804808454›.
Zadanie ewangelizowanie przy użyciu wszystkich dostępnych środków społecznego
przekazu postawił Kościołowi Sobór Watykański II w przytaczanym już Dekrecie
o środkach społecznego przekazywania myśli „Inter Miriﬁca” nr 3.
Prywatny, niepublikowany wywiad z biskupem Marianem Elegantim z dnia 07.05.2013 r.
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Kościół czuje się zobowiązany wobec Niego, aby obwieszczać Dobrą Nowinę zbawienia wszystkim, na wszystkich możliwych drogach, także za
pomocą Internetu.
Internet będący obecnie powszechnie dostępnym medium stanowi, jak
zauważył już papież Jan Paweł II, współczesne forum głoszenia Ewangelii. Na owym forum pośród natłoku informacji oraz różnego rodzaju
głosów i opinii nie trudno się pogubić i utracić właściwy kierunek. Dlatego nie może zabraknąć na nim głosu Kościoła, którego pasterze wskażą
wiernym właściwą drogę prowadzącą do Chrystusa. Na biskupie diecezjalnym, jako na pierwszym pasterzu w swojej diecezji, leży szczególna
odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w sposób tradycyjny, ale także
przy wykorzystaniu nowych środków komunikacji społecznej, do których
należy zaliczyć Internet. Dziś coraz większa liczba biskupów dostrzega
wartość Internetu, upatrując w nim szansę dotarcia do tych wiernych,
do których dotarcie drogą tradycyjną jest trudne lub wręcz niemożliwe.
Świadczą o tym słowa biskupa Dajczaka, które stanowią najlepsze podsumowanie niniejszego artykułu: „Dla mnie blog jest amboną. Nie mam cienia wątpliwości, że jest to dzisiaj jeden z koniecznych sposobów na ewangelizowanie. W naszej diecezji jest znaczna grupa ludzi, którzy wprawdzie
deklarują się jako katolicy, ale nie ma ich na Eucharystii, mają okazjonalną
relację ze wspólnotą paraﬁalną. To szansa na dotarcie do tej grupy”36. Internet staje się zatem coraz bardziej konieczną drogą Ewangelizacji, na
której nie może zabraknąć głosu biskupa, jako pierwszego pasterza Kościoła lokalnego.

36

Ekai. Blog jest dla mnie amboną, jw.
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WIDEOBLOG JAKO NARZĘDZIE NOWEJ
EW@NGELIZACJI W INTERNECIE
NA PRZYKŁADZIE WIDEOBLOGU
„BEZ SLOGANU”

Wraz ze wzmożonym rozwojem mediów Kościół katolicki ciągle
zgłębia swoją reﬂeksję i działalność duszpasterską w temacie przekazywania treści ewangelicznych poprzez nowe media. Już w dokumencie Communio et Progressio wskazano, że «współczesne media dają nowe sposoby
przedstawiania ludziom przesłania Ewangelii» (CP 128). Papież Paweł VI
powiedział, że «kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia
i doskonali» (EN 45). Zaś papież Jan Paweł II powiedział, że: «pierwszym
„areopagiem” współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy
ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, „światową wioskę”». Środki
społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym
narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede
wszystkim, nowe pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez
mass-media» (RMi 37).
Podczas gdy, jeszcze kilka lat temu możliwość “ewangelizacji w sieci”
uważana była za nieskuteczną1, dziś, w Kościele coraz bardziej zaczyna
1

Spowodowane to było brakiem dostępu do tzw. new media. Dla większości Polaków
telefon komórkowy jest narzędziem codziennego użytku, coraz więcej osób korzysta
też z komputerów i Internetu. Jeszcze kilka lat temu technologie te były używane wyłącznie przez niewielką grupę osób. W 2003 roku zaledwie 14 proc. osób w wieku 16
i więcej lat korzystało zarówno z telefonów komórkowych, komputerów i Internetu.
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doceniać się wagę ogromnych możliwości jakie oferują nowoczesne środki komunikacji. Każdy z nich na swój sposób stymuluje współdzielenie
się tą rzeczywistością, która najgłębiej dotyka duszy człowieka. Kościół
nie pozostał obojętny wobec Internetu, gdyż „stwarza on wyjątkowe możliwości głoszenia zbawczej prawdy Chrystusa całej ludzkiej rodzinie”2.
Jawi się jako wszechświat kulturowy w ciągłym i nieustępliwym rozwoju,
z dużymi możliwościami komunikacyjnymi i z maksymalną otwartością
społeczną. Jego struktura, przypominająca pajęczynę, w rzeczywistości sprawia, iż jest to medium globalnej komunikacji, obszar spotkania
przenikania się wielu kultur. Ponadto, poprzez swoją aktualność bycia „tu
i teraz”, Internet wywiera ogromny wpływ na sposób myślenia i zachowania konkretnych osób jak i zbiorowości. Także poprzez Internet, wiele
osób, szczególnie młodych, próbuje znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich
pytania dotyczące sensu życia i wiary. Również ci którzy odnaleźli odpowiedzi, widzą w nowoczesnych środkach komunikacji nowe możliwości
wykorzystania ich do propagowania własnych reﬂeksji i przemyśleń. Kościół katolicki kontynuując swoją posługę apostolską, także w wymiarze
cyfrowym, bada możliwości przekazu wiary poprzez sieć, które rozwijają
i pozytywnie wpływają na zaangażowanie się całej wspólnoty chrześcijańskiej w ewangelizację bardziej efektywną i idącą z duchem czasu.
Poniżej zaprezentowano kilka reﬂeksji związanych z „e-w@ngelizacją”, nową formą ewangelizacji, która wykorzystuje Internet jako nowoczesną wirtualna ambonę, oferując również sugestie mogące służyć jako
zachęta do głębszej reﬂeksji na temat relacji między komunikacją, kulturą
i ewangelizacją.

1. Istota nowej ew@ngelizacji w sieci
Wpływ informacyjny i formacyjny, indywidualny i społeczny, egzystencjalny i kulturowy jaki wywierają nowe media, niejako wymusza na

2

Obecnie telefon komórkowy posiada ponad 85 proc., z sieci korzysta 60 proc., a 55
proc. korzysta ze wszystkich tych technologii. D. Batorski. Korzystanie z technologii
komunikacyjno-informacyjnych. W: Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia
Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. T. 5 (3)
s. 299.
Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Kościół a Internet. Watykan
2002 nr 4.
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Kościele obowiązek aktywnego uczestnictwa w tym rozwoju technologicznym, któremu powinien towarzyszyć także rozwój ludzki i duchowy.
Liczne są przykłady tego, że Kościół katolicki wiele lat temu postanowił
przekroczyć ten próg kulturowy3 angażując się duchowo i kulturalnie, aby
treści ewangeliczne były dostępne dla każdego kto ich szuka także przy
użyciu nowych technologii4.
Jednak prosty przekaz Dobrej Nowiny, nawet jeśli jest czysty i pełny,
nie wystarczy by był dobrze odebrany i zrozumiany. Może okazać się on
bezowocny jeśli do jego przekazu nie zostaną wykorzystane odpowiednie techniki. We współczesnej kulturze, w której obraz wydaje się przekazywać więcej niż słowo, także forma przekazu prawdy zbawienia musi
dostosować się do kanonów komunikacji medialnej, jednocześnie pozostając wierna Pismu Świętemu i Tradycji Kościoła. Aby przeżyć w pełni
doświadczenie misjonarskie w Internecie trzeba być „tłumaczem” nowego
stylu językowego, śledząc na mierząco dokonujące się zmiany tak charakterystyczne dla tego typu medium.
Mówiąc o nowej ewangelizacji należy sprecyzować czym ona jest by
uniknąć dwuznaczności i ewentualnych nieporozumień. Ewangelizacja
jest fundamentalnym i pierwszoplanowym zadaniem, które powierzył Pan
Bóg całej wspólnocie wiernych. Określenia tego po raz pierwszy użył
papież Jan Paweł II, w czasie swej podróży apostolskiej do Polski5. Potem
pojęcie nowej ewangelizacji pojawiało się i było przez niego podejmowane przede wszystkim w nauczaniu skierowanym do Kościołów w Ameryce Łacińskiej. Błogosławiony Jan Paweł II posługiwał się tym pojęciem
mówiąc o nowym zapale misyjnym i ewangelizacyjnym6. To wezwanie
3

4

5

6

Przykładem może być oﬁcjalna strona Stolicy Apostolskiej www.vatican.va, która zawiera wiele informacji dotyczących działalności Kościoła, udostępnia także wiele dokumentów w różnych językach. Ponadto w Polsce diecezje czy też paraﬁe prowadzą własne
strony, umożliwiając wiernym dostęp do aktualnych informacji. dokumentacji oraz materiałów edukacyjnych dotyczących Kościoła, jego historii, tradycji. Strony te zawierają
także spis organizowanych wydarzeń, przydatne numery telefonów czy adresy.
Por. Jan Paweł II. Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan 2002.
Por. C. Parzyszek. Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II. „Kultura – Media – Teologia” 2:2010 nr 2 s. 135-151. [online] [dostęp: 01.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.kmt.uksw.edu.pl/nowa-ewangelizacja-jana-pawla-ii-artykul›.
Por. P. Giglioni. La nozione di « nuova evangelizzazione» nel Magistero. [online] [dostęp: 03.04.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.inculturacion.net/phocadownlo-
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do nowej ewangelizacji nie oznacza jednak, że dawne wezwania do apostolstwa, ewangelizacji straciły na swej aktualności. Nie oznacza też, że
dotychczasowa ewangelizacja była zła. Chcąc pokazać „nowość” nowej
ewangelizacji potwierdza, że jest to ta sama ewangelizacja, ale nowe są
sytuacje społeczne i kulturowe7.
«Nowa ewangelizacja oznacza – jak mówił bł. Jan Paweł II – nowe
metody, nowy zapał, nowy entuzjazm w misji Kościoła, która jest zawsze
ta sama. Można by zamienić termin „nowa ewangelizacja” na „ewangelizacja nowa”, aby wyrazić to, że ewangelizacja zawsze jest misją Kościoła,
bo jest – jak już mówiłem – jego naturą. Ale trzeba ją prowadzić w nowy
sposób, bo ludzie współcześni są inni, nowi, panuje odmienna kultura,
nowa mentalność. Trzeba ją poznać, „wejść” w nią, zrozumieć ją, ale trzeba też w tę kulturę i jej wizję człowieka wnieść perspektywę człowieka,
który jest zbawiony, ponieważ Bóg go kocha»8.
Odnosząc nową ewangelizację do cyberprzestrzeni należy mieć na
uwadze fakt, że e-w@ngelizacja to nie e-handel czy e-biznes. Biblia nie
jest towarem ani ofertą handlową dostępną on-line. E-w@ngelizaja, w pełnym znaczeniu, nie jest także czystą informacją religijną, czyli ograniczeniem się do przekazu wiadomości, relacji z wydarzeń kościelnych, które
dotyczą społeczności chrześcijańskiej. E-w@ngelizacja jest działalnością
misjonarską w kulturze o podłożu wirtualnym, przemawiającą do odbiorcy poprzez egzystencjalną czy duchową propozycję pomocy, której można
doświadczyć. Jest to zdolność oferowania pewnych bodźców, które pobudzą indywidualne reﬂeksje by rozpocząć osobistą wędrówkę duchową.
Jest to, zatem, komunikacja/uczestnictwo w orędziu zbawienia w wirtualnej wspólnocie.
Internet «jest bez wątpienia nowym „forum” w sensie nadanym temu
słowu przez starożytnych Rzymian — jako miejsce otwarte dla szerokiego ogółu obywateli, (…) gdzie na światło dzienne wychodziły najlepsze
i najgorsze strony natury ludzkiej. Forum było zatłoczoną i tętniącą życiem przestrzenią w środku miasta, miejscem, które odzwierciedlało kulturę otaczającego środowiska, a jednocześnie tworzyło własną kulturę»9.

7
8

9

ad/Autores_invitados/Giglioni._Nozione_di_nuova_evangelizzazione_nel_Magistero.
pdf›.
Por. C. Parzyszek, jw. s. 144-145.
R. Fisichella. Czas Nowej Ewangelizacji. [online] [dostęp: 03.04.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://ekai.pl/wydarzenia/wywiad/x46589/czas-nowej-ewangelizacji›.
Por. Jan Paweł II. Internet: Nowe forum głoszenia Ewangelii nr 2.
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Internet stanowi cenne laboratorium wiary, w którym poszukuje się odpowiedzi na religijne i duchowe pragnienia coraz częściej pojawiające się
w wirtualnej przestrzeni. W rzeczywistości, pozwala on na wypracowanie
co najmniej trzech podstawowych typów procesów komunikowania wiary.
Pierwszy polega na tym, że użytkownik może wyszukać interesujące go tematy dotyczące wiary chrześcijańskiej. «Internet, jako narzędzie,
które dostarcza informacji i rozbudza nasze zainteresowania, może stać
się okazją do pierwszego spotkania z chrześcijańskim przesłaniem, szczególnie dla młodych, którzy coraz częściej korzystają z cyberprzestrzeni,
uważając ją za swe okno na świat»10. Przy zagwarantowanej anonimowości w przestrzeni wirtualnej, może natraﬁć na argumenty, które wzbudzają
w nim zakłopotanie, wątpliwości czy chęć zgłębienia tematu. Kolejnym
krokiem, w celu ich weryﬁkacji w życiu realnym, może być spotkanie
z kapłanem czy innym wierzącym. Taki sposób ma duże znaczenie dla
osób, które pomimo że są ochrzczone, z różnych powodów przestały
uczęszczać do Kościoła. Internet może okazać się skutecznym narzędziem
do spotkania ze Słowem Ewangelii, a następnie może przyczynić się do
ponownego włączenia poszukujących do wspólnoty wiernych.
Drugi, to możliwość wykorzystania Internetu w celu pogłębienia zdobytej już wiedzy o prawdach wiary, przez tych, którzy już je poznali. Istnieją liczne możliwości skonsultowania baz danych czy stron internetowych, które dysponują materiałami mogącymi służyć nauce i pogłębionej
reﬂeksji teologicznej.
Do tych dwóch typów procesów, które nakreślają raczej bierne poznanie, można dołączyć trzecią formę komunikacji ewangelicznej, bardziej
dynamiczną i interaktywną. Odnosi się ona do tych, którzy kontaktują
się z innymi użytkownikami (wierzącymi lub nie) poprzez e-mail, komunikatory, chat, news group, itd. Użyty w tym sensie Internet jest także
przestrzenią do spotkań, dyskusji i do konfrontacji własnych przekonań
na temat wiary i rzeczywistości z nią związanych (powołanie, sakramenty,
miłość bliźniego, itd.).
Jest możliwe zgłębienie religijnego potencjału Internetu, poprzez analizę nieprawidłowego wykorzystania go. W rzeczywistości, pomimo że Web
jest wirtualną przestrzenią, świadkiem naszej duchowości, musimy być
w pełni świadomi, że Internet nigdy nie będzie mógł zastąpić komunikacji
i relacji interpersonalnych, które są główną drogą przekazywania wiary,
10

Tamże nr 3.
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a zatem z Ewangelii11. Podobnie cyberprzestrzeń nie może być rozumiana jako środowisko sakramentalne. Internet nie daje możliwości realnego
spotkania z drugą osobą, które jest niezbędne by celebracja sakramentów
była ważna. W sieci można jedynie prowadzić dialog duchowy, ważne
jednak by nie był on rozumiany jako przesłuchanie: w takim przypadku
nie można jednaj udzielić rozgrzeszenia. Także zawierane licznie „związki
małżeńskie on-line” nie mają żadnej wartości w rozumieniu sakramentu.
W tym zakresie w dokumencie Kościół a Internet Papieskiej Rady ds.
Komunikacji Społecznej mowa jest o tym, że «(…) rzeczywistość wirtualna nie jest zamiennikiem Realnej Obecności Chrystusa w Eucharystii, sakramentalnej rzeczywistości innych sakramentów i współudziału w kulcie
sprawowanym w żywej wspólnocie. W Internecie nie ma sakramentów;
a nawet doświadczenia religijne, możliwe w nim dzięki łasce Boga nie są
wystarczające w oderwaniu od współdziałania z innymi wiernymi w świecie rzeczywistym (…)»12.
Poza tym, współistnienie licznych sekt czy ﬁlozoﬁi religijnych, w użytkownikach nieświadomych zagrożeń lub nieodpowiednio przygotowanych, może wykształcić, synkretyzm kulturowy lub religijny, co utrudni
bardziej przekaz ewangeliczny.
2. „Bez sloganu” – czyli wideoblog franciszkanów on-line
Komunikacja katolicka w Internecie przybiera wiele kierunków i różne
formy. Są to m.in. informacje o działalności Kościoła i organizacji z nim
związanych, wsparcie dla działań formacyjnych poprzez rozpowszechnianie i wymianę materiałów między duszpasterzami, informacje na temat
działalności duszpasterskiej, których celem powinno być dążenie do zaangażowania osób świeckich. Komunikacja może być także bodźcem do
celebracji Liturgii Godzin czy do reﬂeksji nad Słowem Bożym przy wykorzystaniu podcastu, wartościowych ﬁlmów i muzyki.
11

12

„Fakt. że za pośrednictwem Internetu ludzie nawiązują wiele nowych znajomości.
korzystając ze środków. które jeszcze do niedawna pozostawały poza granicami wyobraźni. daje wspaniałe możliwości głoszenia Ewangelii. Należy jednak pamiętać. że
relacje nawiązywane drogą elektroniczną nie zastąpią nigdy bezpośredniego kontaktu
z drugim człowiekiem. czego wymaga prawdziwa ewangelizacja. Głoszenie Dobrej
Nowiny polega bowiem na tym. że osoba posłana. by ewangelizować. daje osobiste
świadectwo wiary”. Por. Jan Paweł II. Internet nowe forum głoszenia Ewangelii nr 5.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Kościół a Internet nr 9.
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Przykładem takiej działalności on-line jest wideoblog „Bez sloganu” prowadzony przez dwóch franciszkanów – o. Leonarda Bieleckiego
i o. Franciszka Chodkowskiego. O. Franciszek jest współprowadzącym
program od momentu, kiedy o. Jakub Waszkowiak OFM, współtwórca
Bez sloganu, wyjechał na studia do Ziemi Świętej13.
Wideoblog prowadzony od 2008r. już po dwóch latach swojej działalności, w 2010 r., otrzymał specjalne wyróżnienie dla blogerów, w corocznym konkursie organizowanym przez Onet.pl – Blog Roku. Organizatorzy
przyznając wyróżnienie dla o. Franciszka i o. Leonarda uzasadnili swój
wybór następująco:
• za prowadzenie pierwszego wideoblogu przez osoby duchowne,
• za pokazanie, że Kościołowi niestraszna nowoczesna technika,
• za głoszenie Ewangelii przystępnym językiem i odpowiadanie na pytania nurtujące zwykłych ludzi,
• za naturalność i bezpośredni kontakt z odbiorcami14.
Wideoblog (ang. video blog, vlog lub vog) to rodzaj bloga15 internetowego, którego główną treścią są pliki ﬁlmowe (VODcast) publikowane
przez autora w kolejności chronologicznej. Pliki udostępniane są do odtwarzania w technologii video-streamingu lub do pobrania na komputer
użytkownika – gościa i widza wideobloga.
W celu przybliżenia informacji na temat funkcjonowania franciszkańskiego wideoblogu posłużę się analizą jednego z ﬁlmików pt.: O nas16.
Franciszkańskie pozdrowienie “pokój i dobro” rozpoczyna ten ﬁlm,
jak i każdy kolejny. Zaraz na początku autorzy wideoblogu starają się wy13

14

15

16

Film O nas. [online] [dostęp: 09.04.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://bezsloganu.
blog.onet.pl/o-autorach›.
Prestiżowe wyróżnienie dla franciszkańskiego bloga. [online] [dostęp: 09.04.2013].
Dostępny w Internecie: ‹http://www.franciszkanie.net/news/735.prestizowe_wroznienie_dla_franciszkanskiego_bloga›.
Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) – rodzaj strony internetowej zawierającej
odrębne. uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów a także komentowanie notatek przez
czytelników danego dziennika sieciowego. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery. Blogi charakteryzują się personalnym charakterem treści, częściej stosowana jest narracja pierwszoosobowa a fakty nierzadko przeplatają się z opiniami autora. Por. C. Doctorow. R. Dornfest. J.S. Johnson. S. Powers.
B. Trott. M.G. Trott. Tłum. P. Kresak. Blogging. Przewodnik. Warszawa 2003. Por.
W. Pisiarek. Słownik terminologii medialnej. Wyd. Universitas. Kraków 2006 s. 18-19.
Film O nas, jw.
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jaśnić dlaczego wybrali Internet jako narzędzie poprzez które chcą komunikować prawdy wiary chrześcijańskiej i na czym polega ich działalność.
O. Leonard stwierdza: „publikujemy katechezy a nie kazania17, odpowiadamy na pytania, które przysyłają nam internauci, ale nie jest to do końca
dialog”18. Autorzy doceniają niewiarygodny zasięg i możliwości skontaktowania się z osobami na całym świecie, jednak zauważają, że minusem
tego sposobu komunikowania jest brak spotkania z żywym człowiekiem,
brak możliwości zaobserwowania jego reakcji na udzielane odpowiedzi.
Pewna forma anonimowości sprawia, że młodzież czy dorośli piszą o bardzo osobistych problemach. Tematy nie dotyczą wyłącznie dogmatów
wiary, ale także poruszane są kontrowersje związane z bioetyką czy seksualnością, z którymi borykają się współcześni ludzie. Przykładowe tematy
poruszane w ﬁlmach to: O czystości przedmałżeńskiej, O związkach niesakramentalnych, O odejściu z kapłaństwa, O rzeczach ostatecznych, Adam
i Ewa, pierwsi rodzice? Po co Kościół katolicki? Wigilia bez przebaczenia
– czy to nie jest teatr przy stole? Reakcja na przemoc w rodzinie. Powyższa tematyka interesuje nie tylko młodzież, ale i osoby dorosłe, które bez
problemu korzystają z takiej formy komunikowania. O. Leonard stwierdził że: „Tych dwóch zakonników oglądają nie tylko osoby ultrakatolickie
czy katolickie, ale nawet wrogowie. Po niektórych komentarzach to widać, że chce im się odsłuchać dany odcinek, i że chce mu się odsłuchać jak
w ogóle się z tym nie zgadza”.
Ponadto, franciszkanie prowadzący wideoblog stwierdzają: „nigdy nie
mamy pewności czy w tak krótkim czasie (średnio 8 minut) odpowiemy
na zapotrzebowania i oczekiwania odbiorców”. Poniekąd wideoblog jest
interaktywny, tzn.: autorzy odpowiadają dokładnie na te pytania, które
17

18

Czytelne rozróżnienie między kazaniem a katechezą dał w 1964 roku L. Bertsch, ujmując katechezę jako „Glaubenslehre”, czyli naukę, przekaz wiary, tzn. doktryny, depozytu wiary, wiedzy na temat wiary, a kazanie jako „Glaubensleben”, tzn. dosłownie:
„życie wiary”, czyli budzenie i pogłębianie życia według wiary, nauki chrześcijańskiej.
L. Bertsch. Die Predigt in der Messfeier der Kinder. W: Einübung des Glaubens. Red.
G. Stachel, A. Zenner. Würzburg 1964 s. 316. Por. „Można powiedzieć. że kazanie
jest bardziej „słowem Boga”, a katecheza bardziej „słowem o Bogu”. W kazaniu Bóg
jest bardziej podmiotem. a w katechezie bardziej przedmiotem nauczania. Kazanie
jest bardziej spotkaniem z Bogiem przemawiającym do nas i zbawiającym nas tu i teraz, a katecheza bardziej pouczeniem o Nim i zbawieniu, które On nam daje. Zob.
A. Kalbarczyk. Katechetyczny aspekt homilii do dzieci. Katecheta 28:2013 nr 2. [online] [dostęp: 13.05.2013]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.katecheza.archibial.pl/
pliki_word/Katecheta/Kazania_II_2013.pdf›.
Film O nas, jw.
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przysyłają internauci. Jednak krótka forma nie pozwala na to aby zaproponowany temat dogłębnie przeanalizować. Dlatego też często proponowana jest szczegółowa literatura lub tematy są dzielone na odcinki. Ponadto
niektóre z ﬁlmów posiadają angielskie napisy, co umożliwia zrozumienie
treści osobom nie mówiącym po polsku.
Na stronie znajdują się także hiperłącza, czyli odwołania do innych
stron internetowych, dotyczących działalności franciszkanów. Są to linki:
BLOG o. Leonarda, Duszpasterstwo Akademickie PLUS, Facebook, Franciszkanie.net, Piesza Franciszkańska Pielgrzymka.
Poniżej, po prawej stronie znajduje się wyszukiwarka, poprzez którą
można znaleźć ﬁlm dotyczący konkretnego zagadnienia. Jest to możliwe
ponieważ każde nagranie zawiera tagi, czyli słowa kluczowe umożliwiające precyzyjne wyszukanie ﬁlmu.
Prowadzony wideoblog ma za zadanie zapoznawać z wiarą i pogłębiać
ją w zakresie dogmatyki, teologii moralnej czy Pisma Świętego. Autorzy
zapytani czy ta forma przekazu wiary ma stanowić pewnego rodzaju konkurencję dla Mszy Świętej czy kazań w Kościele stwierdzają stanowczo
i pełni przekonania, że nic nie jest w stanie zastąpić osobowego spotkania
z Jezusem. Eucharystia jest zawsze na pierwszym miejscu a inne formy
przekazu to tylko uzupełnienia i komentarz.

Zakończenie
To co do dotychczas powiedziano pozwala stwierdzić, że dziś komunikowanie wiary nie może pomijać komunikacji medialnej. Jej natychmiastowość, „tu i teraz”, w każdej szerokości geograﬁcznej oraz jej wpływ na
wyobraźnię indywidualną i społeczną, uwydatniają konieczność ze strony
Kościoła by zaproponować działalność pastoralną pełną życia także w cyberprzestrzeni Internetu.
Web reprezentuje dla misji Kościoła drogę jeszcze nie całkiem znaną, którą należy przejść z realizmem, odpowiedzialnością i zaufaniem. Ta
„wirtualna misja” powinna jednak kierować osobiste ścieżki ku Chrystusowi poprzez realną wspólnotę chrześcijańską, która codziennie słucha
słowa Bożego i głosi je innym, która wspólnie modli się i przyjmuje Eucharystię.
W dobie nowoczesnych środków komunikacji społecznej, wyzwanie
przed jakim jesteśmy postawieni i jakiemu musimy sprostać polega na
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znalezieniu sposobów, aby głos Kościoła nie był zepchnięty na margines,
przemilczany czy pominięty. Pomimo wielu niebezpieczeństw, o których
wspomniano w tym artykule, potencjalne strony pozytywne jakie niesie
ze sobą nowoczesna technologia informatyczna, przewyższają znacznie
czynniki negatywne. Wykorzystanie sieci do ewangelizacji, poza odnowionym impulsem misyjnym, naświetla także rewizję i ponowne przemyślenie form wykorzystanych w wymiarze pastoralnym. Działanie tego
typu wymaga koniecznie coraz to większe wykorzystanie zasobów ludzkich i ekonomicznych ze strony Kościoła na rzecz formacji i działalności
wspólnot w relacjach z mediami. Błogosławiony Jan Paweł II, odnosząc
się do Internetu, w Orędziu na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z 2002 r. napisał: „Czy z owej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos? Świat pozna
Dobrą Nowinę o zbawieniu tylko wówczas, gdy będzie mógł zobaczyć
twarz Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Taki jest cel ewangelizacji. Internet
używany w ten sposób stanie się prawdziwie ludzką przestrzenią. Albowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również dla
człowieka”19.
Kościół, który jest od zawsze matką i nauczycielką ludzkości, nieustannie będzie wypełniał swoje przesłanie także poprzez odpowiedzialne używanie Internetu, aby promować nową kulturę pełnego człowieczeństwa,
które ma swoje korzenie w szacunku do godności ludzkiej, we wspólnym
dobru, w rozwoju, sprawiedliwości i pokoju.

19

Por. Jan Paweł II. Internet nowe forum głoszenia Ewangelii nr 6.

234

View publication stats

