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KS. KAZiMieRZ śWięS

„POlSKie dROGi NOWeJ eWANGeliZACJi”. 
dUSZPASTeRSKie WyKłAdy AKAdeMiCKie 2013. 

SPRAWOZdANie

duszpasterskie Wykłady Akademickie wpisały się na trwałe w naukową i spo-
łeczną działalność Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła ii. Po raz 
pierwszy odbyły się w 1935 roku z inicjatywy ówczesnego rektora ks. Antoniego 
Szymańskiego. Po wojnie wznowił je w 1947 roku bp Stefan Wyszyński. ideą 
tych otwartych wykładów było podnoszenie kwalifikacji duszpasterzy, poprzez 
zapoznanie ich z najnowszą myślą teologiczną, oraz integrowanie duchowieństwa. 
W czasach PRl wykłady gromadziły duszpasterzy z całej Polski, były ożywionym 
forum dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań duszpasterskich. Można 
powiedzieć, że były to spotkania naukowej refleksji z żywym i bezpośrednim do-
świadczeniem duszpasterskim, które rodziły perspektywę nowych i adekwatnych 
do współczesności strategii pastoralnych.

Tegoroczne dWA przygotowane przez Specjalizację Teologii Praktycznej z in-
stytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki odbywały się w dniach 29–30 sierpnia 
pod hasłem: „Polskie drogi nowej ewangelizacji”. W zamyśle organizatorów celem 
wykładów było zwrócenie uwagi na rzeczywistość nowej ewangelizacji w obec-
nych polskich realiach. Teologia pastoralna podejmuje bowiem naukową refleksję 
nad życiem i działalnością Kościoła. W orbicie jej zainteresowań pozostają pod-
mioty działalności zbawczej Kościoła, funkcje, struktury i uwarunkowania jego 
urzeczywistniania się w teraźniejszości. Nowa ewangelizacja jest skierowana do 
tych, którzy oddalili się od Kościoła w krajach od dawna chrześcijańskich. Jest 
ona zakorzeniona w soborowym programie nieustannego aggiornamento Kościoła 
i jego działalności pastoralnej. Jest nowa w swych uwarunkowaniach kulturowych, 
nowych adresatach, podmiotach i metodach. 

Wykłady Akademickie 2013 zgromadziły duchowieństwo archidiecezji lubelskiej, 
katechetów, wykładowców i studentów KUl, nauczycieli oraz gości z różnych 
ośrodków naukowych i duszpasterskich w Polsce. Otwierając konferencję Wielki 
Kanclerz KUl – abp Stanisław Budzik, podkreślał, że „nowa ewangelizacja każe 
nam szukać ludzi, którzy kiedyś przyjęli chrzest, byli w Kościele, ale zatracili swoją 
chrześcijańską tożsamość. Trzeba im na nowo zanieść ewangelię, szukać ich tam, 
gdzie się obecnie znajdują”. JM Rektor KUl ks. prof. dr hab. Antoni dębiński w po-
witaniu uczestników zaznaczył, że „Kościół każdego dnia, w nowej rzeczywistości 
musi zastanawiać się nad formą przekazu orędzia o Jezusie Chrystusie. [...] Nowa 
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ewangelizacja, o której tak często mówił Jan Paweł ii, wpisuje się w nieustanną 
misję odnowy Kościoła w nowych warunkach społecznych, gospodarczych, poli-
tycznych. W dialogu ze światem mamy szukać nowych form przekazu, definiując 
adresatów, nowe metody, a przede wszystkim język, aby dotrzeć do współczesnego 
świata”. Przebieg konferencji moderował ks. dr hab. dariusz lipiec (KUl), który 
poprzez interesujące zapowiedzi tematów, krótką charakterystykę sylwetek prele-
gentów oraz celne podsumowania dyskusji, ożywiał zainteresowanie uczestników.

W układzie podejmowanej problematyki dominowały trzy wątki. Pierwszy to 
uwarunkowania nowej ewangelizacji. dokument Nowa Ewangelizacja dla przekazu 
wiary chrześcijańskiej. Lineamenta [Watykan 2011] wymienia konteksty społeczne, 
kulturowe, gospodarcze, polityczne, religijne. do tej diagnozy nawiązał ks. dr hab. 
Kazimierz święs (KUl) w referacie o nachyleniu socjologicznym pt. „Aktualne 
uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce”. Prelegent przywołał zjawiska i pro-
cesy charakterystyczne dla transformacji systemowej w naszej ojczyźnie. Zwrócił 
uwagę na pogłębiające się zróżnicowanie społeczno-zawodowe, zmiany na rynku 
pracy, zjawiska ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego, emigrację za-
robkową. Problemy te nie są obojętne dla sfery religijno-moralnej, dlatego, że w ich 
rozwiązywaniu i w poszukiwaniu strategii dostosowawczych, częściej preferuje 
się osobistą korzyść, aniżeli respekt wobec norm etycznych. Mówca skomentował 
też niektóre nowe jakości kulturowe, jak kwestionowanie wartości i norm zako-
rzenionych w tradycji, absolutyzacja idei tolerancji, pluralizm i relatywizm w sfe-
rze zasad moralnych, słabnący wpływ elity kulturalnej i wzorcotwórczej wobec 
rosnącej roli elity medialnej. Mówiąc o kontekście religijno-kościelnym, wskazał 
na wielokierunkowe zmiany religijności Polaków, gdzie zauważa się nie tylko se-
kularyzację, prywatyzację i indywidualizację religijności, ale też jej pogłębienie. 
Podejmując misję ewangelizacyjną, Kościół musi być świadom faktu, że zmieniły 
się jego miejsce i rola w przestrzeni publicznej. Socjologowie religii podkreślają, 
że zaufanie do Kościoła utrzymuje się na względnie wysokim poziomie, chociaż 
w pewnych kręgach społecznych istnieje duży opór przeciwko jego aktywności 
moralnej i społecznej.

Temat współczesnych zagrożeń, obecnych w kontekście europejskim, rozwinął 
ks. dr hab. Robert Biel (Wydział Teologiczny w Tarnowie) w wystąpieniu zaty-
tułowanym „Nowa ewangelizacja w cieniu współczesnych zagrożeń”. Prelegent 
zauważył, że pojęcie nowej ewangelizacji częściej używane jest przez teologów, 
aniżeli przez duszpasterzy. Stąd wniosek, że nowa ewangelizacja wydaje się być 
jeszcze dość daleko od praktyki duszpasterskiej. Nawiązując do zachodnich teologów 
pastoralnych (P. Zulehner, K. Koch), zwrócił uwagę na kult pieniądza, komercjali-
zację i prywatyzację wiary, erozję chrześcijańskiej kultury świętowania niedzieli, 
zanik szacunku dla życia, jako na zagrożenia dla ewangelizacyjnej misji Kościoła. 
Rozwijając te myśli, wskazał na dominację ekonomii, gdzie pieniądz przyjmuje 
niemal boskie atrybuty, czyli wszechmoc i wszechobecność. elementem czysto 
ekonomicznej kalkulacji i interesów gospodarczych staje się także chrześcijańska 
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niedziela. Kolejnym zagrożeniem jest brak szacunku dla życia ludzkiego. Antropo-
logiczna rewolucja wraz z rozwojem nauk biomedycznych prowadzi często do jego 
instrumentalizacji (dysponowanie embrionami, eliminacja słabych istnień ludzkich). 
Kościół – podkreślał mówca – „musi głosić nową kulturę życia, aby chrześcijanie 
mogli mieć świadomość, że przyszłość nie należy do genetycznie zmanipulowanych, 
prenatalnie zdiagnozowanych i selektywnie wybranych designer babies, ale wciąż 
jeszcze do dzieci Bożych”. Podejmując nową ewangelizację, Kościół musi to czynić 
ze świadomością, że nie jest ona adresowana do stuprocentowych chrześcijan, lecz 
do ludzi, którzy stoją z daleka, jak Zacheusz. W tym działaniu nie chodzi o sukces, 
ale o sukcesję rozumianą jako pokorne stąpanie po śladach Mistrza.

drugim obszarem poruszanych zagadnień był świat mediów masowych, jako 
ważny współczesny areopag dla nowej ewangelizacji. O. dr hab. Witold Kawecki 
(UKSW Warszawa) w referacie „świat mediów areopagiem nowej ewangelizacji” 
uświadamiał słuchaczy, że media masowe są nadzieją, ale i zagrożeniem poprzez 
manipulację, której potrafią dokonać słowem lub obrazem. dla Kościoła stanowią 
one z jednej strony przestrzeń działań ewangelizacyjnych, bo tam jest człowiek, 
a z drugiej są dobrym narzędziem i pomocą w ewangelizacji. Media w zakresie 
religijności mogą mieć charakter formacyjny, modlitewny, informacyjny, świa-
topoglądowy, aksjologiczny, rozrywkowy, integrująco-wspólnotowy, być bazą 
doświadczenia wiary. Obecność wartości religijnych w mediach nie polega na 
nadreprezentacji duchownych, kościołów, pobożnych obrazów, tkliwych tekstów; tu 
chodzi bardziej o ich pomocną funkcję w rozwijaniu dialogu człowieka z człowie-
kiem i człowieka z Bogiem. Prelegent zachęcał, aby w mediach mówić o ważnych 
sprawach życia religijnego, umieć konsumować i odbierać media, sprawy religijne 
w mediach świeckich przedstawiać na zasadzie konfrontacji argumentów, nauczyć 
się definiować potrzeby odbiorcy religijnego. W mediach, które nie są stricte 
religijne, istnieje potrzeba swoistego przemycania treści religijnych. Religijnym 
językiem w telewizji w o wiele większym stopniu niźli debaty teologiczne, mogą 
być dialogi serialowe, filmowe, a nawet sportowe, w których zawarte jest przesłanie 
ludzkie, humanistyczne, a zatem i religijne. Prelegent skomentował także poziom 
wykorzystania mediów masowych w Polsce w zakresie „mówienia o Bogu”. Uświa-
damiał potrzebę zauważenia negatywnych aspektów w naturze mediów masowych. 
Główne to: uniformizm, czyli pomieszanie tego, co wyższe i niższe, tego, co 
świeckie i święte, tego co wartościowe i bezwartościowe; konformizm oznaczający 
zbytnie akcentowanie zmysłowej strony odbioru, w której wyobraźnia i czynniki 
emocjonalne często przysłaniają intelektualne; zjawisko uzurpacji, gdy redaktorzy 
przypisują sobie kompetencje Magisterium Kościoła, a w rzeczywistości mylnie 
interpretują jego naukę; tendencje do stymulowania postaw konsumpcyjnych.

Znaczenie obrazu w przekazie wiary podjął ks. Kawecki w drugim wykładzie, 
skierowanym do katechetów pt. „Nowa ewangelizacja w sferze kultury wizualnej”. 
Podkreślił, że w przestrzeni religijnej obrazy mogą kreować dynamikę wiary, będąc 
miejscami teologicznymi, w których dokonuje się doświadczenie wiary. W obliczu 
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dominacji komunikacji wizualnej akcentował potrzebę odkrywania w teologii ję-
zyka niewerbalnego, w różnych formach obrazowych: muzyka, taniec, wyraz ciała, 
performance, sztuki piękne, teatr, film. Chodzi o to, aby ewangelia i jej głoszenie 
w kulcie, w katechezie i studium teologii przekroczyło granice językowe, intelek-
tualne, wyznaniowe, socjologiczne, zwłaszcza tam, gdzie słowo staje się trudne do 
zrozumienia. Wyjście z dobrą Nowiną do świata późnej nowoczesności wymaga 
przemodelowania koncepcji spojrzenia tak na samą teologię, jak i na ewangelizację. 
Trzeba zatem przywrócić język symboliczny, zamiast nadmiaru języka abstrak-
cyjnego oraz szerzej stosować metody egzystencjalne, bazujące na doświadczeniu 
człowieka, a w których dowartościowana zostaje podmiotowość wiary oraz ludzka 
wolność (np. metodę antropologiczno-transcendentalną K. Rahnera czy metodę 
estetyczną H.U. von Balthasara).

Możliwości wykorzystania public relations w dziele ewangelizacji ukazała 
dr Monika Przybysz (UKSW Warszawa) w wykładzie „Public relations w nowej 
ewangelizacji”. Prelegentka podkreślała znaczenie religijnych stron internetowych, 
które są bardzo wiarygodnym źródłem w internecie. istotą PR (tzw. pijaru) jest troska 
o komunikowanie się z wszystkimi grupami odbiorczymi, tzn. z wszystkimi, którzy 
są zainteresowani działalnością Kościoła, tak wierzącymi, jak i niewierzącymi. Public 
relations w działalności ewangelizacyjnej Kościoła to krótkość, szybkość, dynamizm 
i masowość przekazu, multiplikacja tego, co dobre, atakowanie różnych zmysłów. 
Wymagana jest także znajomość kultury internetu. Autorka radzi tak przygotować 
przekaz, aby był zrozumiały dla każdego, choć nie z każdym warto dyskutować. Jest 
bowiem wielu hejterów i trollów, którzy dla samej przyjemności walczenia z kimś 
będą atakować Kościół. Prelegentka postawiła tezę, że tak naprawdę w internecie 
ewangelizować się nie da, da się natomiast zapraszać na spotkanie, bo w mediach 
społecznościowych każda wiadomość jest zaczątkiem dyskusji. To, co robimy za 
pośrednictwem mediów, może prowadzić do spotkania, do wspólnoty. Wskazała też 
na dobre i słabsze strony wykorzystania mediów masowych przez Kościół w Polsce.

W trzecim obszarze refleksji wykładowcy skupili się na podmiotach i zasadach 
nowej ewangelizacji. Ks. dr Waldemar Szlachetka z Poznania przedstawił założenia 
i działalność szkół nowej ewangelizacji. W swoim wystąpieniu pt: „Kerygmatyczne 
szkoły nowej ewangelizacji” mówił, że w ewangelizacyjnej działalności dzisiaj 
trzeba wyzbyć się mentalności rolnika, pracującego ciągle na tym samym obszarze 
i tak samo, a kształtować mentalność rybaka, czyli postawę otwartości na to, co 
nowe, co przynosi woda. Szkoły nowej ewangelizacji kładą nacisk na trzy elemen-
ty: głoszenie kerygmatu, otwartość na charyzmaty, czyli na działanie nie tylko 
człowieka, lecz Boga oraz na budowanie wspólnoty. Formacja w szkołach nowej 
ewangelizacji odbywa przez specjalne kursy, w których istotnymi elementami są: 
modlitwa, studium, praktyka. To jest ważne na każdym etapie. Szkoły te muszą 
być najpierw szkołami modlitwy, udziału we mszy, odkrywania sakramentu po-
kuty, kontemplacji. W głoszeniu ważne jest słowo, ale powinno być wzmocnione 
obrazem i wygłaszanym świadectwem. W tym ostatnim trzeba zwracać uwagę na 
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właściwe proporcje elementów, jakimi są: ocena życia przed spotkaniem Jezusa, 
moment przełomowy, życie po spotkaniu z Jezusem.

W związku z tematem tegorocznych dWA dużym zainteresowaniem cieszyło 
się wystąpienie ks. bpa Grzegorza Rysia z Krakowa, przewodniczącego Zespołu 
ds. Nowej ewangelizacji, działającego w ramach Komisji Konferencji episkopatu 
Polski ds. duszpasterstwa. W ramach tematu „duszpasterz moderatorem nowej 
ewangelizacji” podkreślił on związek pomiędzy nową ewangelizacją a nawróceniem 
pastoralnym. Powołując się na 370 pkt Dokumentu z Aparecida [V Konferencja 
Ogólna episkopatu Ameryki łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy, apare-
cida, 13–31 maja 2007], biskup przypomniał, że „nawrócenie pastoralne naszych 
wspólnot wymaga przejścia od duszpasterskich zabiegów o charakterze wyłącznie 
konserwującym do posługi zdecydowanie misyjnej”. W komentarzu do tego okre-
ślenia rozwinął trzy myśli. Po pierwsze nawrócenie pastoralne oznacza widzenie 
problemów po naszej stronie, po stronie lokalnego Kościoła. A tu problemem jest 
chrześcijaństwo zredukowane do zasad, do tradycji kulturowej, do praktyk dewo-
cyjnych oraz naznaczone selektywnym podejściem do prawd wiary i okazjonalnym 
przyjmowaniem sakramentów. Pytanie, na jakim poziomie chcemy taki stan zacho-
wać? Po wtóre chodzi o misję, która oznacza przekaz wiary, ale wiary rozumianej 
jako doświadczenia osobistego spotkania i zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. 
W takim przekazie ważna jest relacja osobista, od osoby do osoby. Taka metoda 
przekazu wiary jest, zdaniem biskupa, ważkim i potrzebnym wymiarem pastoralnego 
nawrócenia w Polsce, bo my ciągle pracujemy tylko z grupami. Po trzecie, nawró-
cenie pastoralne ma dotyczyć też wspólnot, bo ewangelizacja jest dziełem Kościoła. 
Tu chodzi o przejście od działań indywidualnych do wspólnotowych. To dotyczy 
w dużej mierze księży w rzeczywistości polskiej. Odwołując się do wspomnianego 
Dokumentu z Aparecida, prelegent wskazał także na trudności dla misji kapłana 
we współczesnym świecie. Są to: zachowanie teologicznej kapłańskiej tożsamości, 
tak jak ją określił ii Sobór Watykański; kształt współczesnej kultury; celibat.

W programie dWA była też celebracja eucharystii, której dnia 30 sierpnia 
w kościele akademickim przewodniczył i homilię skierowaną do katechetów wy-
głosił abp Stanisław Budzik. Część poświęconą sprawom katechizacji prowadził 
w ramach konferencji metodycznej ks. dr prałat R. lis – dyrektor Wydziału Kate-
chetycznego Kurii Metropolitalnej. Głos zabrali m.in.: abp. S. Budzik – Metropolita 
lubelski, ks. prof. dr hab. A. dębiński – rektor KUl, mgr K. Babisz – lubelski 
kurator oświaty, dyr. e. dumkiewicz-Sprawka – Wydział Oświaty i Wychowa-
nia, dyr. A. Zieliński, ks. dr M. Słomka – rektor Metropolitalnego Seminarium 
duchownego w lublinie, ks. dr hab. A. Rybicki – dyrektor instytutu duchowości 
KUl, ks. dr P. Goliszek – specjalizacja katechetyki KUl, ks. mgr lic. K. Gałan, 
ks. dr M. Szymański, dr A. Zykubek – kierownik działu Promocji KUl, M. Ma-
tysiewicz – Uniwersytet Otwarty KUl.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem materiały konferencyjne zostaną opubliko-
wane w książce, która będzie dostępna na dWA w przyszłym roku.


