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Streszczenie rozprawy doktorskiej. 

Temat: Środowisko wielkomiejskie -locus współczesnej ewangelizacji . 

Czym jest środowisko wielkomiejskie i skąd jego rola w dziele ewangelizacji ? Na pierwszy 

rzut oka może się wydawać, że jest to przedmiot badań dość abstrakcyjn y i trudny do 

zdefiniowania. Jednakże zgłębienie tematu pozwala postawić tezę, iż środowisko wielkomiej skie 

jest nie tylko konkretnym przedmiotem badań nauko społecznych, ale także z punktu widzenia 

teologii spekulatywnej oraz praktycznej jawi się jako podstawowy , wręcz uprzyw ilejowany 

kontekst głoszenia Ewangelii, jej celebrowania i ewangelicznie zorientowanej służby b li źniem u . 

Jednocześnie jest miasto konkretem, dostępnym zmysłowo - i abstrakcją, zachęcającą do tego, by 

bardziej niż na siatce ulic i planach budynków skupić się na tym, co dla oka i zmysłów 

niewidoczne: na duszy miasta. 

Locus to źródło, ale także konkretne miejsce, przestrzeń. Jedna z najbardziej podstawowyc h 

i pierwotnych kategorii właściwych życiu na sposób ludzki. Być człowiekiem to przede wszystkim 

wyznaczać przestrzeń, mieć do przestrzeni konkretne odniesienie. Miejsce w pewien sposób 

kształtuje człowieka. Postęp, cywilizacja , rozwój człowieka jako jednostki i wspólnoty - to 

wszystko wiążę się z specyficznym, unikalnym dla człowieka stosunkiem do przestrzeni, miejsca i 

znaczeń, jakie człowiek miejscu nadaje . O ile znaczenie locus jako miejs ca, przestrze ni 

ewangelizacji wydaje się czymś naturalnym, o tyle traktowanie środowiska wielkomiejskiego w 

kategorii teologicznego źródła nie jest czymś oczywistym, wymaga pewnej e l astycznośc i i 

otwartości. 

Ewangelizacja to proces , który trwa nieprzerwanie od dwóch tysiąclec i . Nigdy rne 

dokonywała się w historycznej, społecznej czy też kulturowej próżni . Od samego początk u 

realizacja mandatu misyjnego oznacza dla ewangelizatora zdecydowane i konsekw entne wejśc i e w 

świat bardzo konkretny , ze swoim językiem, hierarchią wartości, mechanizmami społecznymi . 

Ewangelizacja jest w sensie najbardziej ścisłym naśladowaniem Słowa, które stało się Ciałem i 

zamieszkało między nami. Jest zatem dziełem bosko-ludzkim , łączy w sobie niezmienne, 

obiektywne i wieczne słowo Boże, ale jest jednocześnie zanurzona w rzeczywistośc i historycznej, 

zmiennej , dynamicznej. 

Głównym problemem niniejszej pracy była odpowiedź na pytania rodzące się na styku: 

miejskiego rysu Kościoła w historii, fenomenu współczesnej urbanizacji i wytwarzanej przez n ią 

kultury oraz współczesnej ewangelizacji. Ukazano charakterystyczne wymiary wielkomiejskiej 



kultury wraz z jej powszechnym oddziaływaniem Poszczególne rozdziały pracy stanowiły próbę 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób niezmienne novum Ewangelii głosić, celebrować w liturgii 

Kościoła i świadczyć o nim poprzez posługę miłosierdzia w wielkomiejskich uwarunkow aniach 

społeczno-kulturowych. 

Zastosowanie metody opisowej pozwala dostrzec to, co we współcześnie obserwowanych 

miastach stanowi o ich sile i dynamicznym rozwoju, czyli relacyjny model życia społecznego . 

Niniejsza dysertacja wpisuje się z racji podjętego tematu w zakres teologii praktycznej, z 

uwzględnieniem teologii liturgicznej oraz homiletyki. Oprócz metody opisowej w pracy 

dominowała i wzajemnie przenikała się metoda indukcyjna i dedukcyjna. 

Aby możliwie najpełniej wyrazić wspomniane przenikanie się wszystkich rzeczywistości 

ujętych w temacie dysertacji, została ona podzielona na pięć rozdziałów. 

Rozdział pierwszy był próbą syntetycznego ujęcia fenomenu urbanizacji w aspekcie 

historycznym oraz uchwycenia specyfiki jej współczesnego oblicza. Historia ludzkości w dużej 

mierze jest historią urbanizacji, stopniowego rozwoju idei miasta i jej materialnych reprezentacji. 

Wzajemna relacja miasta i szeroko rozumianego sacrum była dopełnieniem tej części refleksji. 

Urbanizacja jest zjawiskiem złożonym, niejednorodnym. Składa się na nią wiele czynników. Można 

tu wymienić przede wszystkim przeznaczenie poszczególnych miast (miasta obronne , handlowe, 

miasta sakralne), sytuację geopolityczną danego regionu, czynniki populacyjne, aktualne modele 

ekonomiczne, rozwój przemysłu, konflikty i katastrofy naturalne oraz wiele pomniejszych. 

Współcześnie możemy mówić o tak zwanej trzeciej fali urbanizacji, cechującej się powstawaniem 

wielkich, ponadregionalnych ośrodków, konurbacji oraz megalopolis. Wiąże się to także z odnową 

czy odrodzeniem miast, szczególnie starych, tradycyjnie industrialnych regionów w oparciu o nowe 

strategie rozwojowe i możliwości ekonomicznego rozwoju niezwiązane bezpośrednio z 

przemysłem. Pośród tych wszystkich czynników stale powracał związek przestrzeni miasta i 

sacrum, które od samego początku konstytuowało ideę miasta jako takiego, i do dziś jest istotnym 

elementem tworzącym tak zwaną tkankę miasta, choć bywa różnie definiowane i manife stowane. 

Refleksje te pozwoliły zarysować ramy dla refleksji nad dziełem ewangelizacji współczesnych 

środowisk wielkomiejskich, a szerzej - miejskiej kultury, która za sprawą globalizacji 

rozprzestrzenia się bardzo dynamicznie. 

Drugi rozdział zmierzał do ukazania miasta w kluczu teologicznym . Punktem wyjścia były 

biblijne przekazy na temat miasta. Dla naszych refleksji kluczowym było wydobycie 

nowotestamentalnych przesłanek potwierdzających tezę o miejskim charakterz e pierwotnego 

Kościoła, ze wskazaniem na aktualność tego wymiaru dla uwarunkowań współczesnych . Od 

samego początku Kościół jest nierozerwalnie związany z miastem, czego świadectwo dają już 

obficie chociażby Dzieje Apostolskie i listy św. Pawła, kierowane do miejskich wspólnot. Kościół 



pierwotny swą dynamikę i rozwój w dużej mierze zawdzięcza właśnie poprawnemu odczy taniu 

miejskiej kultury grecko-rzymskiego Imperium I w. Następnie syntetycznie zostało przedstawione 

nauczanie Kościoła na temat miasta. Nie istnieje osobny dokument Magist erium na temat 

wzajemnej relacji Kościoła i miasta. Widoczne jest jednak rosnące zainteresow anie Kościoła 

oryginalnością miejskiego kontekstu i tym, jak wpływa on na życie wiernych, i szerzej: ogółu 

populacji. Pojawienie się kwestii robotniczej, rozwój miast przemysłowych zwróciły uwagę 

Kościoła na faktyczny wpływ miejskiego kontekstu na życie człowieka. Od czasów Soboru 

Watykańskiego II można zauważyć rosnącą ilość wzmianek i odniesień do miejskich uwarunkowań 

i życia Kościoła. Następnie będziemy chcieli przedstawić zręby współczesnej teologii miasta. 

Trzeci rozdział był próbą syntetycznego ujęcia zagadnień związanych z przepo wiadaniem w 

kontekście wielkomiejskim. Wychodząc od kulturowych uwarunkowań, właściwych miastom, 

staraliśmy się ukazać, w jaki sposób unikalny kontekst wielkomiejski warunkuje treść 

przepowiadania, jego percepcję jak i sam jego proces. Zarys miejskiej antropologii pozwala na 

określenie możliwych kierunków rozwoju kościelnego przepowiadania. By stworzyć warunki dla 

owocnego i skutecznego zbawczo spotkania słuchacza z ewangelicznym orędziem , przepowiadanie 

musi przyjąć orientację chrystocentryczną, uwypuklając znaczenie zbawczego Misterium dla 

współczesnego, miejskiego człowieka. Chrystocentryzm pozwala z kolei na sformułowanie 

poprawnej antropologii, zwrócenie się ku najgłębszym potrzebom i pytaniom formułowanym w 

ramach miejskich kultur. Jest to warunkiem dla poprawnej i owocnej inkultura cji głoszonej 

Ewangelii, pozwala dotrzeć ze zbawczym orędziem wpierw do najbardziej potrzebujących, 

wykluczonych i ubogich, którzy zamieszkują współczesne miasta , tworząc inkluzywną, otwartą 

wspólnotę. 

Rozdział czwarty poświęcony był zagadnieniu celebrowania Ewangelii Jezusa Chrystusa w 

znakach sakramentalnych. Ujęcie wzajemnych relacji liturgii Kościoła i kontekstu , w którym jest 

sprawowana zostało zapoczątkowane syntetycznym ujęciem podstawow ych czynników 

kulturowych, które wpływają na pojmowanie i przeżywanie rzeczywistości dostępnej w 

sakramentach. Refleksje te pozwoliły przedstawić propozycje kierunków odnowy liturgii w 

wielkomiejskim środowisku. Należy tu powiedzieć o perspektywie eschatologic znej , rzucaJąCeJ 

wyzwanie momentarystycznej kulturze miast, perspektywie chrystologicznej , pozwalającej 

zrozumieć misterium człowieka niejako poprzez wejście w misterium Chrystusa. Nie bez znaczenia 

pozostaje perspektywa estetyczna, która przywraca wymiar piękna jako narzędzia ewangelizacji , 

nie tylko w odniesieniu do celebracji liturgicznej , ale w szerszym kontekście społecznej obecności 

Kościoła. 

Ostatni rozdział zawiera refleksje dotyczące służby Ewangelii w wielkomiejskim 

kontekście. I znów, podobnie , jak w poprzednich rozdziałach, rozpoczęliśmy od przedstawienia 



specyficzn eh dla wielkomiejskich środowisk uwarunkowań, które w pewien sposób określają i 

kierunkują kościelne zaangażowanie. Pierwszeństwo dane ubogim , troska o podstawową dla 

społeczeństwa i Kościoła komórkę - rodzinę oraz autentyczny personalizm chrześcijański, 

przywrócenie godności i nadziei osobie ludzkiej, uniezależnienie człowieka od dyktatu czynników 

ekonomicznych czy rynkowych składają się na ewangeliczne oblicze wspólnoty Kościoła wobec 

wyzwań miejskiej kultury. Służba Ewangelii w mieście to służba człowiekowi , to włączenie się 

Kościoła w powszechny wysiłek budowania miasta godnego człowieka. Teologia miasta to teologia 

wspólnoty otwartej, gościnnej, służebnej. Tym, co umożliwia zachowanie bądź wykształcenie 

takiego charakteru miejskich wspólnot jest dynamiczna ewangelizacja, skierowana jednocześnie do 

wnętrza kościelnej wspólnoty i za zewnątrz. Te dwa wymiary wzajemnie się przenikają i 

warunkują, stanowiąc gwarancję autentyczności i zbawczej skuteczności. 

W pracy udało się wykazać, iż środowisko wielkomiejskie, z właściwą sobie kulturą, 

dynamicznymi procesami przemian społecznych stanowi nie tylko przestrzeń, w której Kościół 

uobecnia się od samego swego początku. Miasto, potraktowane jako żywy składnik refleksji 

teologicznej, objawia swój źródłowy charakter, pozwala mianowicie zaistni eć geniuszowi 

Ewangelii, motywując do wydobywania nowych sensów, potwierdzając tym samym JeJ 

uniwersalność i wieczną nowość dla kolejnych pokoleń. 

Oczywiście w niniejszej dysertacji nie wyczerpano zagadnień związanych ze wzajemnym 

oddziaływaniem na siebie miasta i Ewangelii. Może jednak być potraktowana jako punkt wyjścia 

do bardziej szczegółowych analiz, dotyczących tak przepowiadania, w zakresie treściowym i 

formalnym, życia liturgicznego czy nowych sposobów realizacji posługi miłosierdzia w trudnym i 

wymagającym kontekście wielkich miast. 




