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 Nie jest dziełem przypadku, że w Roku Wiary Kościół pogłębia refleksję nad nową 
ewangelizacją. Ewangelizacja i wiara, to dwie rzeczywistości współzależne. „Jakże mieli uwierzyć w 
Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” – napisał  św. Paweł w Liście 
do Rzymian (Rz 10,14). Przekazywanie wiary oznacza tworzenie w każdym miejscu i czasie 
warunków rzeczywistego spotkania z Jezusem Chrystusem 
  W ubiegłym roku w październiku XIII Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów podjęło 
temat: Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Za niecały miesiąc odbędzie się w 
Warszawie II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II pragnie swą refleksją naukową włączyć się w dyskusję nad tym ważkim tematem, dlatego na 
72 edycję Duszpasterskich Wykładów Akademickich proponuje hasło: „Polskie drogi nowej 
ewangelizacji”. 
 To właśnie nasz Profesor i Patron - bł. Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do ojczyzny 
wypowiedział ważną myśl na temat ewangelizacji. Podczas Mszy św. w sanktuarium Świętego Krzyża 
w Mogile (9 czerwca 1979) mówił: „Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra 
Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. […]. Otrzymaliśmy znak, że 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”. Dzisiaj dysponujemy wieloma definicjami i ujęci 
terminu "nowa ewangelizacja|". Zawsze jednak podkreśla się, że nowa ewangelizacja jest raczej 
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 aktualnych uwarunkowaniach kulturowych, nowych adresatach, 
podmiotach i metodach. 
 Przez kolejne dwa dni w naszym Uniwersytecie nowa ewangelizacja stanie się przedmiotem 
naukowej refleksji. Jak wynika z programu, podjęte będą zagadnienia aktualnych kontekstów 
społecznych i kulturowych nowej ewangelizacji, jej adresatów i areopagów (w tym świat mediów i 
kultury audiowizualnej), nowych metod i środków, a także podmiotów takich, jak: szkoły nowej 
ewangelizacji, parafia, duszpasterze. Organizatorzy pragną, aby nie był to tylko jednostronny przekaz 
wyników badań, ale liczą na głos tych, którzy - jeśli można tak powiedzieć - są ewangelizatorami na 
pierwszej linii frontu, na głos obecnych tutaj duszpasterzy i katechetów. Pozostaje zatem życzyć, aby 
w spotkaniu naukowej wizji z żywym i bezpośrednim doświadczeniem duszpasterskim rodziła się 
odpowiedź na pytania: jak ewangelizować, aby Dobra Nowina została skutecznie przyjęta przez 
współczesnych ludzi? Co robić, aby w dzisiejsi polscy katolicy, zwłaszcza młodzi, traktowali swą 
wiarę religijną nie tylko jako zbiór trudnych wymagań moralnych, ale jako głęboką i osobistą relację z 
Jezusem Chrystusem. 
 Uczestników DWA zapraszamy też do obejrzenia wystawy pt. CREDO BRAMĄ WIARY. 
Została ona zorganizowana w ramach trwającego Roku Wiary przez Katedrę Historii Sztuki 
Kościelnej KUL w Galerii 1 im. B. Słomki, w Głównym Gmachu KUL. Trwający Rok Wiary zachęca 
nas do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakimi słowami i za pomocą jakich formuł wyznajemy treść 
wiary chrześcijańskiej, a także jakimi wizerunkami opatrujemy nasze wyznania. 


