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MAREK FIA=KOWSKI OFMConv

NOWA EWANGELIZACJA
– W POSZUKIWANIU NOWYCH FORM I METOD
G=OSZENIA DOBREJ NOWINY
NA MARGINESIE DOKUMENTU PT. NOWA EWANGELIZACJA
DLA PRZEKAZU WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. LINEAMENTA

PojeJcie „nowa ewangelizacja” na trwaVe kojarzy sieJ z pontyfikatem
polskiego papiez\a bV. Jana PawVa II († 2005), który wprowadziV go w nauczanie KościoVa i uczyniV swoistym hasVem przewodnim swojej pasterskiej posVugi1. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, gdyz\ ewangelizacja wyraz\a natureJ
i misjeJ KościoVa, który istnieje po to, aby ewangelizować (zob. EN 14-15).
PewnaJ oryginalnościa,
J któraJ wniósV Jan PaweV II, jest podkreślenie nowości
w przekazywaniu Ewangelii we wspóVczesnym świecie. Nawiazuje
J
to zresztaJ
do nauczania PawVa VI, którego adhortacja pt. Ewangelii nuntiandi (8.12.
1975) stanowi do dziś źródVo inspiracji w namyśle nad realizowaniem przez
KościóV misji gVoszenia Dobrej Nowiny we wspóVczesnym świecie. Nie powinno nas zatem dziwić, z\e Benedykt XVI, zwoVujac
J XIII Zwyczajne Zgro2
madzenie Ogólne Synodu Biskupów , postanowiV poświeJcić go tematyce
Dr hab. MAREK FIA=KOWSKI OFMConv – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; adres do korespondencji: Klasztor
Franciszkanów – Dom Studiów bV. J. Dunsa Szkota, ul. Parysa 40, 20-712 Lublin; e-mail:
jdszkot@kul.lublin.pl; www.lublin.franciszkanie.pl
1
Zob. P. J. C o r d e s. Neuevangelisierung. W: Lexikon der Pastoral. Hrsg. von
K. Baumgarten, P. Scheuchenpflug. Bd. 2 Kl-Z. FreiburgnBaselnWien: Herder 2002 kol. 11871188.
2
Synod biskupów jest to stosunkowo nowa instytucja powoVana 15 IX 1965 r. przez PawVa VI na wniosek Soboru Watykańskiego II (zob. DB 5). Jest to zebranie biskupów, wybranych
z róz\nych regionów świata, którzy gromadzaJ sieJ, aby umacniać ścisVaJ Vaczność
J
z papiez\em, jak
równiez\ świadczyć mu pomoc swojaJ rada,
J w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów,
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nowej ewangelizacji3. Nie pierwszy juzA raz papiezA nawiazC
B do idei swojego
poprzednika, któremu sCuzAyC jako prefekt jednej z najwazAniejszych dykasterii
Kurii Rzymskiej – Kongregacji Nauki Wiary. W tym duchu nalezAy takzAe
odczytywać utworzenie przez Benedykta XVI Papieskiej Rady do Spraw
Krzewienia Nowej Ewangelizacji4 oraz ogCoszenie Roku Wiary, który rozpoczaC
B sieB 11 października 2012 r. w pieBćdziesiat
B aB roczniceB otwarcia Drugiego
Soboru Watykańskiego i dwudziestaB roczniceB opublikowania Katechizmu
Kościo-a Katolickiego5.
WazAnym etapem w przygotowaniu do wspomnianego Synodu Biskupów
byCo opublikowanie 2 lutego 2011 r. Lineamenta, gdzie wskazano najwazAniejsze problemy dotyczace
B przekazywania Ewangelii we wspóCczesnym świe6
cie . MajaB one zacheBcić do refleksji w caCym Kościele, a przemyślenia uzyskane z rózAnych szczebli struktur KościoCa zostanaB przeanalizowane i wCaczone
B
do Instrumentum laboris przyszCego Zgromadzenia Synodalnego. Konstrukcja

a takzAe umacniania dyscypliny kościelnej i rozwazAania problemów zwiazanych
B
z dziaCalnościaB
KościoCa w świecie (KPK kan. 342). Gremium to jest wyrazem kolegialności biskupów i podlega bezpośrednio wCadzy papiezAa, który zwoCuje go i określa miejsce jego odbywania, nominuje i zatwierdza wybór czConków, ustala tematy poszczególnych sesji, przewodniczy mu
osobiście lub przez wyznaczone osoby, zamyka, przenosi lub rozwiazuje
B
synod (KPK kan.
344). Synod zbiera sieB na sesjeB generalna,
B która mozAe być zwyczajna lub nadzwyczajna, a rozpatruje sieB na niej sprawy dotyczace
B KościoCa powszechnego, albo na sesjeB specjalna,
B na której
podejmuje sieB zagadnienia odnoszace
B sieB bezpośrednio do jednego lub kilku regionów (KPK
kan. 345). Zadaniem synodu biskupów jest podtrzymywanie wieBzi i zAywej wspóCpracy mieBdzy
papiezAem i biskupami caCego świata. Ponadto istotna jest takzAe troska o poznanie spraw dotyczacych
B
wewneBtrznego zAycia KościoCa i jego dziaCania we wspóCczesnej rzeczywistości. Synod
ma takzAe sCuzAyć Catwiejszemu uzgodnieniu opinii odnoszacych
B
sieB do istotnych punktów nauki
i sposobu posteBpowania w zAyciu KościoCa. Zob. S. S o C t y s z e w s k i. Synod Biskupów.
„Prawo Kanoniczne” 39:1996 nr 3-4 s. 290-299; L. C h i a p p e t t a. Il Codice di Dirtto
Canonico. Commento giuridico-pastorale. I. Libri I-II-III. Napoli 1988 s. 423-424; J. K r uk o w s k i. Synod Biskupów. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. FiaCkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 823-824.
3
Temat Synodu Biskupów w 2012 r. Benedykt XVI ogCosiC podczas homilii na zakończenie obrad Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu 24.10.
2011 r. Zob. B e n e d y k t XVI. Pokój jest warunkiem godnego zCycia. Homilia wyg-oszona
na Mszy św. na zakończenie Synodu. OsRomPol 31:2010 nr 12 s. 42.
4
Zob. B e n e d y k t XVI. List apostolski „Motu proprio Ubicumque et semper” powo-ujacy
J do zCycia PapieskaJ RadeJ do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. OsRomPol 32:2011
nr 1 s. 11-13.
5
Zob. B e n e d y k t XVI. List apostolski „Motu proprio Porta fidei”. OsRomPol
32:2011 nr 12 s. 4-10.
6
Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Watykan 2011 [dalej cyt. jako Lineamenta].
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Lineamenta – a zw1aszcza zamieszczone na końcu trzech rozdzia1ów dokumentu pytania – inspiruje i zacheEca do dyskusji w rozmaitych gremiach kościelnych.
Podejmujac
E zagadnienie nowej ewangelizacji konieczne jest najpierw wyjaśnienie jej istoty, nasteEpnie – opierajac
E sieE na Lineamenta – ukazanie najwazKniejszych form i metod przekazywania Ewangelii, które wydajaE sieE skuteczne i owocne we wspó1czesnym świecie.

I. NOWA EWANGELIZACJA – PRÓBA OKREŚLENIA

PojeEcie „nowa ewangelizacja” mozKna uznać za powszechnie znane i przyswojone. S1usznie jednak przypominajaE Lineamenta, zKe pojawi1o sieE ono stosunkowo
niedawno w refleksji teologicznej i nie zawsze udaje sieE je jasno i ostatecznie
zdefiniować. Trudno takzKe jednoznacznie określić graniceE mieEdzy duszpasterstwem, apostolstwem, dzia1alnościaE misyjnaE a nowaE ewangelizacjaE7.
Wydaje sieE, zKe najlepiej wyjaśnić znaczenie terminu „nowa ewangelizacja”
odnoszac
E sieE do adresatów dzia1alności Kościo1a8. W zalezKności od nich wyrózKnia sieE ewangelizacjeE misyjna,
E pastoralnaE i nowa.
E Ewangelizacja misyjna,
zwana tezK pierwsza,
E preewangelizacja,
E misjami lub misjaE ad gentes polega na
g1oszeniu Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii tym, którzy ich nie znajaE (zob.
DM 6; EN 51. 53; RMi 31). Z kolei ewangelizacja pastoralna skierowana jest
do tych, którzy od dawna saE juzK chrześcijanami i majaE zwiazek
E
z Ewangelia,
E
aby ich wiareE „pog1eEbić, umocnić, ozKywić i uczynić dojrzalsza”
E (EN 54; por.
RMi 31). Jest ona podobna do duszpasterstwa, ale sieE z nim nie utozKsamia.
Wed1ug Paw1a VI ewangelizacja stanowi trzon dzia1alności duszpasterskiej
Kościo1a (EN 81), które bez niej by1oby jedynie zespo1em zabiegów czysto
technicznych, być mozKe sprawnych, lecz pozbawionych treści. Adresatami
nowej ewangelizacji (reewangelizacji, ewangelizacji powtórnej, drugiej), saE
chrześcijanie, dla których oreEdzie chrześcijańskie przesta1o juzK być DobraE
NowinaE (zob. EN 54; RMi 33)9.

7

Lineamenta nr 5, 10; zob. A. L e w e k. Nowa ewangelizacja. W: Leksykon teologii
pastoralnej s. 575-579.
8
Zdaniem bpa G. Rysia ewangelizacja od nowej ewangelizacji rózKni sieE tylko adresatem.
Zob. Biskup Grzegorz Ryś o Nowej Ewangelizacji. http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/zzycia-kosciola/art,8691,biskup-grzegorz-rys-o-nowej-ewangelizacji.html [5.06.2012].
9
W. P r z y c z y n a. Ewangelizacja. W: Leksykon teologii pastoralnej s. 254-255;
K. P a w l i n a. Aktualny model ewangelizacji Kościo=a w Polsce. W: Ewangelizacja odpo-
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Nowa ewangelizacja jest skierowana do ludzi, zByjacych
D
w krajach od
dawna chrześcijańskich, którzy oddalili sieD od Boga i KościoIa oraz zaniechali praktyk chrześcijańskich (AfM 160). Zjawisko to wysteDpuje takzBe
w krajach, gdzie Ewangelia byIa gIoszona w ostatnich stuleciach, lecz nie
zostaIa przyjeDta na tyle, aby przemienić zBycie osobiste, rodzinne i spoIeczne
ochrzczonych10. GIoszenie Ewangelii jest konieczne dla świata zachodniego,
gdzie wielu ochrzczonych nie ma juzB prawie nic wspólnego z zByciem chrześcijańskim. Niektórzy z nich zachowujaD pewnaD wieDź z wiara,
D sIabo lub bIeDdnie
znajac
D jej fundamenty, a ich wyobrazBenie o wierze chrześcijańskiej bywa
uksztaItowane przez stereotypy lub nawet karykatury rozpowszechniane przez
kultureD masowa.
D Wszystko to rodzi dystans, obojeDtność, a nawet wrogość
11
i kontestacje . Jean-Luc Moens podkreśla, zBe adresatami nowej ewangelizacji saD ludzie, którzy oddalili sieD od KościoIa, ochrzczeni, którzy utracili
tozBsamość chrześcijańska.
D Niektórzy z nich utrzymujaD jeszcze jakiś zwiazek
D
z KościoIem i pojawiajaD sieD pieDć razy w zByciu w budynku kościoIa: aby
przyjać
D sakramenty chrztu, bierzmowania, PierwszaD KomunieD ŚwieDta,
D sakra12
ment maIzBeństwa i mieć katolicki pogrzeb .
Skoro ewangelizacja jest gIównaD misjaD KościoIa, to w dziele nowej ewangelizacji nie chodzi o gIoszenie jakiejś nowej Ewangelii, a jedynie o nowe:
metody, zapaI i entuzjazm. MisjeD teD KościóI musi prowadzić w nowy sposób,
gdyzB ludzie wspóIcześni saD inni, panuje odmienna kultura i nowa mentalność13. Jest to zatem aktualizacja misyjnego posIannictwa KościoIa, w konkretnym miejscu i czasie. KościóI nigdy nie przestaI gIosić zbawczej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale dziś to gIoszenie musi odbywać sieD z odrodzonym zapaIem, aby przekonać wspóIczesnego czIowieka,
14
czeDsto obojeDtnego, zagubionego i watpi
D acego
D
. Jan PaweI II podkreślaI, zBe
nowaD ewangelizacjaD musimy na nowo rozniecić pierwotnaD gorliwość i pozwolić, aby udzieliI sieD nam zapaI apostolskiego przepowiadania, jakim zapIoneDli

wiedzia% Kościo,a w Polsce na wyzwania wspó,czesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011 s. 87-99.
10
N. E t e r o v i ć. Przedmowa. W: Lineamenta s. 4.
11
Lineamenta nr 9.
12
Biskupi Europy o nowej ewangelizacji. http://ekai.pl/wydarzenia /x46546/biskupi-europyo-nowej-ewangelizacji/ [4.06.2012].
13
Gdzie ludzie, tam Kośció,. Rozmowa z abp. Rino Fisichella,% przewodniczacym
%
Papieskiej
Rady do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. „Wiadomości KAI” 16.10.2011 nr 41 s. 29.
14
B e n e d y k t XVI. Musimy szukać nowych sposobów skutecznego g,oszenia Ewangelii. Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw
Krzewienia Nowej Ewangelizacji (30.05.2011). OsRomPol 32:2011 nr 7 s. 40.
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aposto2owie po Zes2aniu Ducha Świe=tego. Potrzeba takzEe nowego rozmachu
w codziennej dzia2alności apostolskiej (NMI 40).
Jak juzE wspomniano, nowa ewangelizacja nie oznacza „nowej Ewangelii”,
gdyzE „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki” (Hbr 13, 4). Chodzi
o g2oszenie Dobrej Nowiny, która nie jest tylko zbiorem ksiag,
= systemem
prawd wiary, przykazań moralnych, a tym bardziej programem politycznym.
Ona jest s2owem zEywym i skutecznym (por. Hbr 4, 12), które urzeczywistnia
to, co oznacza, ostatecznym S2owem BozEym, które sta2o sie= Cia2em15. Benedykt XVI przypomina, zEe u poczatku
=
bycia chrześcijaninem nie ma decyzji
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z Osoba,
=
które nadaje zEyciu sens i nowa= perspektywe= (DCE 1).
Nowa ewangelizacja nie mozEe być zatem rozumiana jako jedno z wielu
dzia2ań duszpasterskich, gdyzE w pewnym sensie streszcza ona zadania czekajace
= dzisiejszy Kośció2, zw2aszcza na terenach dawnej chrystianizacji. Nie jest
ona takzEe przejawem ludzkiej ekspansji, ale pragnieniem podzielenia sie=
nieocenionym darem, jaki Bóg zechcia2 nam ofiarować, zapraszajac
= nas do
16
udzia2u w swoim zEyciu . Lineamenta podkreślaja,
= zEe czasami podchodzi sie=
do nowej ewangelizacji z pewna= rezerwa,
= gdyzE sadzi
=
sie=, zEe ma ona s2uzEyć
do pote=pienia niektórych rozdzia2ów niedawnej historii Kościo2a i zdystansowania sie= od nich17. Nie chodzi o ponowne wykonanie czegoś, co zosta2o
źle zrobione lub sie= nie sprawdzi2o. Nowość nie jest przeciezE przeciwieństwem tego, co dawne18. Nie dzia2a tutaj logika zerwania z przesz2ościa,
=
lecz prze2amanie bierności, przekonania o samowystarczalności, polegania na
sobie, mentalności „status quo”, powielania stereotypów i takiego pojmowania
duszpasterstwa, które jest przekonane, zEe wystarczy tak poste=pować, jak sie=
dotychczas poste=powa2o, a sukces i tak nadejdzie19.
Wypada jeszcze przypomnieć, zEe pod poje=ciem „nowa ewangelizacja” nie
kryje sie= ukryty prozelityzm ze strony Kościo2a, zw2aszcza wobec innych
wyznań chrześcijańskich. Nie chodzi takzEe o zmiane= w postawie Kościo2a
wzgle=dem niewierzacych,
=
którzy mieliby zamiast partnerami dialogu stać sie=
przedmiotem nacisku. Nowa ewangelizacja zyskuje na sile, jeśli jest dzie2em

15

Lineamenta nr 11.
B e n e d y k t XVI. List apostolski „Motu proprio Ubicumque et semper” s. 12, 13.
17
Lineamenta nr 5.
18
Opisać Kośció9 na nowo. Wywiad z bp. Grzegorzem Rysiem, krakowskim biskupem
pomocniczym przewodniczacym
D
Zespo9u do spraw Nowej Ewangelizacji KEP. „Wiadomości
KAI” 18.12. 2011 nr 50 s. 2.
19
Lineamenta nr 10, 18.
16
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ekumenicznym, gdyz< wspólne świadectwo o Chrystusie jest bardziej przekonywujace,
J
zwKaszcza wobec tych, którzy Go nie znajaJ i tych, którzy oddalili
sieJ od Niego20.

II. WIERNOŚĆ MISJI ZLECONEJ PRZEZ CHRYSTUSA
KOŚCIO)OWI SI)AJ NOWEJ EWANGELIZACJI

Nowa ewangelizacja jest gKoszeniem Chrystusa w nowy sposób i z nowaJ
gorliwościa.
J Jej treść nie jest nowa, choć w zmieniajacych
J
sieJ warunkach
musi wybrzmieć z nowaJ siKa,
J w odnowiony i odświez<ony sposób. Lineamenta
podkreślaja,
J z<e „nowa ewangelizacja to nazwa […] nowego zainteresowania
KościoKa swaJ podstawowaJ misja,
J […] toz<samościaJ i racjaJ bytu”21.
W tym kontekście interesujaca
J jest interpretacja ewangelicznej opowieści
o uczniach idacych
J
do Emaus ()k 24, 13-33) przywoKana przez dokument
Lineamenta w drugim numerze. Postawa uczniów ukazana zostaKa jako przykKad takiego gKoszenia Chrystusa, które jest nieskuteczne i skazane na niepowodzenia. Uczniowie idacy
J
do Emaus doświadczyli Wielkiego Piatku,
J
sKyszeli krzyk umierajacego
J
Chrystusa „Boz<e mój, Boz<e mój, czemuś Mnie
opuściK” (zob. Mt 27, 46; )k 15, 34; ) i sami czuli sieJ opuszczeni. Być moz<e
sKyszeli wieść o zmartwychwstaniu, ale byKa ona trudna do zrozumienia i nie
miaKa odniesienia do ich osobistego doświadczenia. Dwaj uczniowie z Emaus
saJ zawiedzeni, sfrustrowani i gKoszaJ umarKego Jezusa. Jest to gKoszenie pozbawione nadziei, które nie przekazuje z<ycia, lecz zamyka sieJ w śmierci, zarówno gKoszonego Chrystusa, jak i przepowiadajacych
J
oraz ich sKuchaczy. KościóK
musi zadawać sobie pytanie, czy jego zwiastowanie Ewangelii nie staKo sieJ
niewiarygodne, bo sam nie potrafiK dostatecznie gKeJboko odkryć tajemnicy
wielkanocnej. Lineamenta podkreślaja,
J z<e KościoKowi grozi niebezpieczeństwo
takiego gKoszenia, które pozostaje bezowocne i nie przynosi nadziei22.
KościóK musi przekazywać wiareJ, któraJ sam z<yje, nie moz<na bowiem
owocnie gKosić tego, w co sieJ nie wierzy i czym sieJ nie z<yje. Bp M. Heinrich

20

Lineamenta nr 5; zob. M. F i g u r a. Nowa ewangelizacja jako centralne zadanie
Kościo5a. W: Ewangelizacja. Red. L. Balter. Poznań: Wyd. Pallottinum 1993 s. 12-16.
21
Lineamenta nr 10; zob. M. F i a K k o w s k i. Stosunek Kościo5a do świata. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2
2000 s. 258.
22
Lineamenta nr 2; zob. T. H a l í k. Chrześcijaństwo na dziedzińcu pogan. „Znak” 2010
nr 11 s. 86.
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z Berlina s6usznie podkreśla, z>e w środowisku mocno zlaicyzowanym potrzebna jest najpierw „wewneHtrzna ewangelizacja”, która umacnia wiareH cz6onków
Kościo6a i przygotowuje ich do „zewneHtrznej ewangelizacji”23. PrzyjeHcie
Dobrej Nowiny przez wiareH w naturalny sposób przynagla do dzielenia sieH niaH
z innymi. Mi6ość Chrystusa, pragnaca
H wiecznego zbawienia wszystkich ludzi,
rozpala serce tego, kto jaH odkry6, tak z>e pragnie on bezinteresownie i dobrowolnie obwieszczać jaH innym24.
Kośció6, ciagle
H
od nowa podejmujacy
H zadanie g6oszenia Ewangelii, korzystajac
H z rzeczy starych i nowych w skarbcu swojej Tradycji, nie moz>e zapominać o radości i entuzjazmie. RodzaH sieH one z faktu bycia chrześcijaninem
i przynalez>ności do Chrystusa, co owocuje energiaH pozwalajac
H aH s6uz>yć Ewangelii nawet w najtrudniejszych momentach z>ycia, w cierpieniu i rozmaitych
doświadczeniach. Spotkanie takiej wiary, gotowej do poświeHceń, pe6nej entuzjazmu jest lekiem na znuz>enie bycia chrześcijaninem, tak czeHsto spotykane
w zlaicyzowanych spo6ecznościach25.
Skuteczność nowej ewangelizacji wyp6ywa z faktu wiernej realizacji przez
Kośció6 swojej misji, któraH zleci6 mu Jezus Chrystus. Oparcie sieH wszelkim
pokusom, które usi6ujaH odciagn
H ać
H Kośció6 od jego podstawowego pos6annictwa
– zaciemniajac
H tym samym jego toz>samość – stanowi czytelne świadectwo,
ewangelicznaH sól i świat6o (zob. Mt 5, 13-16), których nie moz>na zaprzepaścić.
Logika Ewangelii róz>ni sieH bowiem od ducha świata i – jak pokazuje historia
– wymaga od Kościo6a stawania sieH znakiem sprzeciwu. Benedykt XVI, jeszcze
jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podkreśla6, z>e w ewangelizacji trzeba
przede wszystkim mówić o Bogu oraz trzymać sieH Jego woli i wymagań. Sformu6owa6 tez> trzy prawa, którymi Kośció6 powinien sieH kierować podejmujac
H
dzie6o ewangelizacji. Pierwsze, nazwane „prawem wyw6aszczenia”, przypomina,
z>e chrześcijanie saH s6ugami Ewangelii, a nie jej w6aścicielami. Drugie wynika
z przypowieści o ziarnku gorczycy (zob. Mt 13, 31-32) i podkreśla, z>e wielkie
rzeczy zaczynajaH sieH w pokorze, a prawo wielkich liczb nie jest prawem Kościo6a, gdyz> to od Boga zalez>y czas i wzrost posianego ziarna. I wreszcie trzecie

23

Wypowiedź na dorocznym spotkaniu Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Biskupich
Europy i Konferencji Kościo6ów Europejskich. Genewa 26-28.01.2012 r. Zob. COMECE
i KEK: śmielej w przestrzeni publicznej. „Wiadomości KAI” 12.02.2011 nr 6 s. 26.
24
Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji
(3.12.2007). OsRomPol 29:2008 nr 2 nr 7-9.
25
B e n e d y k t XVI. Wiara gotowa do poświeHceń i radosna lekiem na wspóIczesne
kryzysy. Przemówienie podczas spotkania z czIonkami Kurii Rzymskiej (22.12.2011). „Wiadomości KAI” 8.01.2012 nr 1 s. 18; Lineamenta nr 25.
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prawo ewangelizacji przypominajace
> o ziarnie, które musi obumierać, aby przynosić owoce (zob. J 12, 24). Nie mozOna bowiem zapomnieć, zOe w ewangelizacje>
wpisana jest logika KrzyzOa26.

III. WSPÓ)CZESNE WYZWANIA PUNKTEM WYJŚCIA
DLA NOWEJ EWANGELIZACJI

Lineamenta wiele uwagi poświe>caja> sytuacji w jakiej przychodzi dzisiaj g\osić
Kościo\owi Ewangelie>. Wydaje sie>, zOe jest to nieprzypadkowy zabieg – trzeba
go widzieć jako element nowej ewangelizacji. Wnikliwa i odwazOna diagnoza
okoliczności, w których obecnie zOyje i dzia\a Kośció\, powinna stanowić
punkt wyjścia do g\oszenia Dobrej Nowiny27. Bez zrozumienia jak zmienia
sie> nasz świat nie uchwycimy powodów, dla których potrzebna jest nowa
ewangelizacja. NalezOy zatem rozpoczać
> od „wys\uchania” świata, zwrócenie
sie> do niego, aby lepiej na niego oddzia\ywać (zob. KDK 44). Kard. D. Duka
podkreśla, zOe istnieje konieczność śledzenia przemian, jakie zachodza> wspó\cześnie, ale nie po to, aby poddać sie> tendencjom niesionym przez czasy
wspó\czesne. WazOne jest poznanie konkretnego spo\eczeństwa, aby zwracać
sie> do niego w sposób zrozumia\y28. Równocześnie reakcja> na dostrzezOone
przemiany nie mozOe być tylko le>k, ucieczka i zamykanie sie> przed światem,
ale cierpliwe, pe\ne nadziei i krytyczne odczytanie chwili obecnej w świetle
Ewangelii29.
Wed\ug Lineamenta wspó\czesny świat doświadcza radykalnych przemian,
które stwarzaja> nowe konteksty i nowe wyzwania dla chrześcijaństwa. W dokumencie zaprezentowano sześć z nich: kontekst kulturowy, spo\eczny, medialny,
gospodarczy, naukowy i polityczny, ukazujac
> najwazOniejsze procesy, które
30
w nich wyste>puja> . MozOna powiedzieć, zOe wyeksponowane zosta\y tendencje,
które utrudniaja> lub wre>cz uniemozOliwiaja> g\oszenie Dobrej Nowiny we wspó\26

Kard. Ry-ko: Trzy prawa ewangelizacji wed-ug Josepha Ratzingera. „Wiadomości KAI”
2.10.2011 nr 39 s. 14.
27
Zob. tytu\ jednego z podpunktów Lineamenta – „Ewangelizować wewnatrz
> wspó\czesnego świata, wychodzac
> od stojacych
>
przed nim wyzwań” nr 4; zob. T. J a k l e w i c z.
Budzenie Kościo-a ze snu. Nowa ewangelizacja w świetle Lineamantów na Synod Biskupów
2012. Wyk\ad na kursie formacji dla m\odych kap\anów franciszkańskich. Kraków 8.11.2010
mps.
28
„Wiadomości KAI” 05.01.2012.
29
Lineamenta nr 7.
30
Lineamenta nr 6.
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czesnym świecie. Mniej natomiast skupiono sie@ na pozytywnych przejawach,
które budza@ nadzieje@ i otwieraja@ mozGliwości w tej dziedzinie.
Szczególnie wazGna@ tendencja@ jest proces gKe@bokiej sekularyzacji, która
w świecie zachodnim prezentuje sie@ w postaci pozytywnego obrazu wyzwolenia i mozGliwości wyobrazGenia sobie zGycia świata i ludzi bez odniesień do
transcendencji. KsztaKtuje sie@ dziś mentalność, w której Bóg jest praktycznie
nieobecny w zGyciu i świadomości czKowieka. Kwestionuje sie@ nie tylko istnienie Boga i mozGliwość poznania Go, ale samo istnienie problemów religijnych.
Dla niektórych osób zagadnienia religijne po prostu nie istnieja.
@ Bóg, niezalezGnie od tego czy istnieje czy nie istnieje, nie jest wartościa,
@ a ludzie zGyja@
tak jakby Bóg nie istniaK (zob. ChL 34; TMA 36; EiE 7, 47). Wielu ludzi
wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości nie zna podstawowych
poje@ć wiary i nie zGyje nia.
@ Powtarzaja@ gesty i znaki wiary, ale nie odpowiada
temu jej rzeczywista treść i przylgnie@cie do Jezusa. WokóK wierzacych
@
nic sie@
nie dzieje, wszystko tak sie@ odbywa jakby ich nie byKo. Chrześcijaństwo nie
jest zGadna@ nowościa@ i nie zachwyca świata. CzKowiek oboje@tny jest tak zafascynowany wartościami ludzkimi, zGe niczym innym nie chce i nie potrafi sie@
zajmować31.
NakKada sie@ na to: kultura relatywizmu, która niczego nie uznaje za ostateczne, mentalność hedonistyczna i konsumpcjonizm, kultura efemeryczności,
niezdolność do piele@gnowania pamie@ci skKaniajace
@ do egocentryzmu i powierzchownego stylu zGycia. Ostatecznym i jedynym kryterium staje sie@ wKasne
„ja” czKowieka z jego zachciankami, co mimo pozorów wolności w ostateczności staje sie@ zniewoleniem. Uprawniona wielość stanowisk uste@puje miejsca
bezkrytycznemu pluralizmowi, opartemu na zaKozGeniu, zGe wszystkie opcje
maja@ równa@ wartość, co w gruncie rzeczy jest wyrazem rozpowszechnionego
przejawu braku wiary w istnienie prawdy32.
Lineamenta zwracaja@ takzGe uwage@ na wielkie zjawisko migracji, które przejawia sie@ porzucaniem rodzinnego kraju i środowiska w celu poszukiwania lepszych warunków zGycia. Wiaz
@G e sie@ to z wymieszaniem kultur na skale@, której nie
znaKy spoKeczeństwa od stuleci. Sprzyja temu równiezG dynamiczny rozwój mass
mediów i wielkie mozGliwości w sektorze środków komunikacji, które umozGliwiaja@ szybkie i wygodne pokonywanie duzGych odlegKości. Sytuacja ta wywoKuje

31

Ewangelizacja odpowiedzia1 na niewiare1. http://ekai.pl/ nowaewangelizacja/x46584/ewangelizacja-odpowiedzia-na-niewiare/ [6.06.2012]; M. F i a K k o w s k i. Świeccy a wiara
Kościo8a. „Communio” Mie@dzynarodowy Przeglad
@ Teologiczny 31:2011 nr 4 s. 145-146.
32
Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji nr 4.
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nierzadko rozpad podstawowych punktów odniesienia w zAyciu czBowieka, wypBukiwanie wartości, zachwianie tozAsamości i poczucia sensu zAycia. Globalne wymieszanie kultur sprzyja niestabilności i pBynności33.
Warto jeszcze zwrócić uwageN na kontekst zwiazany
N
z dynamicznym rozwojem nauki i techniki. Nie mozAna nie podkreślić wielkich korzyści, jakie
pBynaN z posteNpu widocznego w tych dziedzinach, których wpByw na nasze
codzienne zAycie trudno przecenić. Jednak trzeba takzAe zauwazAyć, zAe nauka
i technika coraz czeNściej bywajaN traktowane jako swoisty bozAek wspóBczesności, jako nowa religia, do której beNdzie mozAna zwracać sieN z pytaniami
o prawdeN i sens. Stad
N juzA niedaleko do powstawania nowych form gnozy,
34
która traktuje technikeN jako formeN madrości
N
.
Obok wspominanych wyzAej trudności, na jakie napotyka we wspóBczesnym
świecie przekaz Ewangelii, nalezAy takzAe zauwazAyć pewne znaki nadziei.
W kulturze zachodniej, poddawanej procesowi sekularyzacji, saN przeciezA nadal
obecne elementy chrześcijańskie, które mogaN stanowić punkt wyjścia i zaczepienia dla nowej ewangelizacji. Ponadto mozAna obserwować zainteresowanie
kwestiaN Boga, przejawiajace
N sieN wzrostem zainteresowania duchowościa.
N
Wiaz
NA e sieN to z ekspansjaN wielkich religii w ich ortodoksyjnej i konserwatywnej postaci, ewolucjaN samych religii w kierunku form bardziej fundamentalistycznych, a takzAe przenikaniem religijnych odniesień do dyskursu spoBeczno-politycznego. Widoczne zapotrzebowanie na duchowość, jakkolwiek nie
zawsze wBaściwie rozumianaN oraz duzAa popularność radykalizmu i autentyczności, które pociagaj
N aN wspóBczesnego czBowieka, zwBaszcza mBodego, wydajaN
sieN wazAnymi drogowskazami dla nowej ewangelizacji35.

IV. DZIEDZINIEC POGAN – W S)UZABIE NOWEJ EWANGELIZACJI

Obserwacja wspóBczesnego świata kazAe zadać pytanie o powody, dla których Dobra Nowina jest obca dzisiejszej kulturze. Trzeba najpierw przyjrzeć
sieN na ile dotyczy to samych wspólnot chrześcijańskich, aby wypracować

33

Lineamenta nr 6; B e n e d y k t XVI. „Migracje a nowa ewangelizacja”. Ore<dzie na
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2012 r. OsRomPol 32:2011 nr 12 s. 11-12.
34
Lineamenta nr 6.
35
Lineamenta nr 6, 8-9; J a k l e w i c z. Budzenie KościoJa ze snu s. 11; Kard. Bertone
o nowej ewangelizacji. http://www.opoka.org.pl/ aktualnosci/news.php?s=opoka&id=40392
[5.06.2012]; KościoJy w przestrzeni publicznej. http://info.wiara.pl/doc/1067414.Koscioly-wprzestrzeni-publicznej [5.06.2012].
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takie formy i środki mówienia o Bogu, które beBdaB w stanie adekwatnie odpowiedzieć na oczekiwania i niepokoje wspóHczesnych ludzi, takzKe ochrzczonych. Chodzi o ukazanie im Chrystusa jako daru, którego wszyscy oczekujemy i który ma odpowiedź na ludzkie poszukiwania i pragnienie prawdy.
Wobec szerzacej
B sieB dziś obojeBtności chrześcijanie nie powinni sieB poddawać,
lecz z odwagaB poszukiwać nowych sposobów nawiazywania
B
dialogu z ludźmi
36
naszej epoki. TakaB szansaB jest koncepcja dziedzińca pogan .
PomysH dziedzińca pogan wyszedH od Benedykta XVI. W czasie swojej
podrózKy do Czech (26-28.09.2009) papiezK przypomniaH sHowa proroka Izajasza, które przytaczaH Chrystus mówiac,
B zKe światynia
B
powinna być domem
modlitwy dla wszystkich narodów (por. Iz 56, 7; Mt 21, 12-13; Mk 11, 1517). Jezus miaH na myśli tak zwany dziedziniec pogan37, z którego wypeBdziH
kupczacych,
B
aby zrobić miejsce dla pogan, którzy pragneBli modlić sieB do
jedynego Boga. Nie mogli oni w peHni uczestniczyć w Jego tajemnicy, do
której przeznaczone byHo wneBtrze światyni.
B
Mogli oni jednak zblizKyć sieB do
światyni,
B
spotkać uczonych w Piśmie, rozmawiać o wierze, a takzKe modlić sieB
do nieznanego Boga i nawiazywać
B
z Nim wieBzi. Takie miejsce modlitwy dla
wszystkich narodów byHo przeznaczone dla osób w jakiś sposób znajacych
B
Boga, którym nie wystarczali ich bogowie, obrzeBdy i mity, lecz pragneBli
czegoś wieBcej – Boga Nieznanego (por. Dz 17, 23). Benedykt XVI uwazKa,
zKe dziś KościóH powinien równiezK otworzyć swego rodzaju dziedziniec pogan,
gdzie beBdaB mogli zblizKyć sieB do Boga ludzie, którzy Go nie znaja,
B zanim
znajdaB drogeB do Jego tajemnicy, której sHuzKy zKycie wewneBtrzne KościoHa38.
Na osobach, uwazKajacych
B
sieB za agnostyków lub ateistów, powinno zalezKeć
KościoHowi, który podejmuje nowaB ewangelizacjeB. Nie chodzi przy tym –

36

Lineamenta nr 5, 9.
W wyniku modernizacji światyni
B
za czasów Heroda zmianie ulegHa liczba dziedzińców
i ich ukHad. Obok dziedzińca dla kapHanów, kobiet, meBzKczyzn powstaH dziedziniec pogan. ByH
on najwieBkszy spośród innych dziedzińców i zajmowaH przestrzeń wokóH wHaściwej zabudowy
mieBdzy murem zewneBtrznym, okalajacym
B
caHy teren, a poreBcza,
B któraB jaB otaczaH z wszystkich
stron. Poganom nie wolno byHo jej przekroczyć pod karaB śmierci, o czym ostrzegaHy umieszczone tu tablice. Zob. U. S z w a r c. Światynia
0
jerozolimska. W: Z8ycie religijne w Biblii.
Red. G. Witaszek. Lublin: RW KUL 1999 s. 90; M. R o s i k. Der Tempel von Jerusalem zur
Zeit Jesu. Jestetten: MiriamdVerlag 2008 s. 28-30.
38
B e n e d y k t XVI. Jesteśmy przyjacióAmi tych, którzy znaja0 Boga i tych, którzy Go
jeszcze nie znaja.
0 Przemówienie do Kurii Rzymskiej (21.12.2009). OsRomPol 31:2010 nr 2
s. 40-41; t e n zK e. Miejsce braterskiego dialogu wierzacych
0
z niewierzacymi.
0
Papieskie
przesAanie wideo z okazji inauguracji Dziedzińca Pogan w Paryz8u. 25.03.2011 r. http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/notredame_25032011.html[28.05.
2012]; Lineamenta nr 5.
37
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o czym wspomniano wyz:ej – aby te osoby musiaAy obawiać sieC, z:e stanaC sieC
przedmiotem nacisku, misji, która karze im wyrzec sieC wolności myśli i woli39. KościóA chce uszanować wolność religijna,
C w tym takz:e prawo do po40
zostawania czAowiekiem niewierzacym
C
. Bardziej istotne jest przekonanie,
z:e takz:e dla takich osób kwestia Boga wciaz
C: istnieje, nawet jeśli nie mogaC
uwierzyć, z:e Jego troska o nas ma konkretny charakter. Wówczas gAównym
celem nowej ewangelizacji stanie sieC pragnienie, aby czAowiek nie zaniedbaA
Boga, jako istotnej kwestii swojego z:ycia i troska o to, aby teC kwestieC zaakceptowaA, rozbudzajaC w sobie prawdziwe poszukiwanie i teCsknoteC za Bogiem41. Nikomu bowiem nie wolno lekcewaz:yć nawet do końca niewypowiedzianych pytań o Boga, które rodzaC sieC w ludzkich sercach, ani nawet
drobnych przeczuć świadczacych
C
o istnieniu transcendencji42.
Dziedziniec pogan byAby zatem miejscem zbliz:enia sieC do Boga ludzi,
którym religia jest obca, saC zniecheCceni, a jednak nie chcaC pozostać po prostu
bez Boga i w sercu majaC pragnienie absolutu i nieprzemijajacej
C
prawdy.
W ten sposób tworzy sieC przestrzeń dialogu wierzacych
C
z ateistami, agnostykami i obojeCtnymi religijnie. Zdaniem Benedykta XVI dziedzińce pogan to
dziś takz:e coraz bardziej popularne przestrzenie spoAeczne, które zostaAy
wykreowane przez nowe media. Umoz:liwiajaC one nawiazanie
C
kontaktu z wyznawcami wszystkich religii, z niewierzacymi
C
i przedstawicielami róz:nych
kultur. Moz:na powiedzieć, z:e saC to nowe place, katedry i przestrzenie wirtualne, w których przebywajaC osoby, wyraz:ajac
C swoje idee, zadajac
C pytania

39

Pewne obawy i zastrzez:enia do papieskiej idei „dziedzińca pogan” wyraz:a ks. Tomáš
Halík, który zwraca uwageC, z:e nalez:y pamieCtać, iz: chodzi tutaj o rodzaj metafory. Musimy
bowiem uświadomić sobie czym w rzeczywistości byA „dziedziniec pogan” w światyni
C
jerozolimskiej. T. Halík uwaz:a, z:e trzeba być ostroz:nym w porównywaniu KościoAa do światyni
C
jerozolimskiej, która uosabia pewnie typ religijności beCdacy
C przedmiotem krytyki proroków
i samego Chrystusa. Ponadto Halík – mimo zapewnień Benedykta XVI – obawia sieC, z:e za metaforaC „dziedzińca pogan” ukrywa sieC jednak pewna triumfalistyczna wizja KościoAa. Zdaniem
wspomnianego autora obecna sytuacja KościoAa kaz:e mu raczej udać sieC na róz:ne „dziedzińce
pogan” niz: takie otwierać. Halík pyta takz:e, dla kogo KościóA miaAby dziś otworzyć „dziedziniec pogan” – dla poboz:nych pogan czy raczej wspóAczesnych chrześcijan, którzy niewiele
rozumiejaC z tego, co gAosi KościóA, utracili do niego zaufanie, przestali go sAuchać i sami
poszukujaC „nieznanego Boga”. Zob. H a l í k. Chrześcijaństwo na dziedzińcu pogan s. 77-91.
40
Zob. A. D r a g u A a. „Spermologos” – od areopagu do dziedzińca pogan. „WieCź”
54:2011 nr 7 s. 127.
41
B e n e d y k t XVI. Jesteśmy przyjació=mi tych, którzy znaja@ Boga i tych, którzy Go
jeszcze nie znaja@ s. 40; zob. Abp Migliore o papieskiej koncepcji „dziedzińca pogan”. „Wiadomości KAI” 15.01.2012 nr 2 s. 32.
42
M. Z a j aC c. Otworzyć dziedziniec pogan. „WieCź” 53:2010 nr 4 s. 34.
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i oczekujac
4 odpowiedzi, tworzac
4 miejsca dla nieograniczonych debat. Nowa
ewangelizacja miaEaby za zadanie wytyczyć drogi gEoszenia Dobrej Nowiny
takzHe w tych bardzo nowoczesnych miejscach43.
W odpowiedzi na apel papiezHa Benedykta XVI Papieska Rada do Spraw
Kultury rozpocze4Ea organizowanie cyklicznych spotkań dziedzińca pogan
podejmujac
4 dialog z ateistami, agnostykami i oboje4tnymi religijnie wokóE
podstawowych tematów antropologicznych, filozoficznych i humanistycznych.
Takie spotkania odbyEy sie4 w Bolonii, ParyzHu, Bukareszcie, Florencji, Rzymie, Tiranie, Palermo, Barcelonie, Krakowie, Sztokholmie, Meksyku, Guimarães i Braga (Portugalia)44. Naste4pne planowane sa4 w Niemczech, Austrii,
Czechach, Kanadzie, Izraelu i USA45.

*
Podje4te z nowym zainteresowaniem zagadnienie nowej ewangelizacji jest
okazja4 do ponownego przemyślenia przez KościóE swojej tozHsamości i misji.
Stawia ono pytanie o wierność Chrystusowi i umieje4tność odczytania wspóEczesnych znaków czasu. Pobudza takzHe chrześcijan do poznania i zrozumienia
procesów dokonujacych
4
sie4 w świecie, do którego Chrystus posyEa swoich
uczniów, jako gEosicieli i świadków Dobrej Nowiny. Nowa ewangelizacja jest
aktualizacja4 misyjnego powoEania KościoEa w obecnych czasach, posEanego
takzHe do tych, którzy nie znaja4 Chrystusa, jak i do ochrzczonych, którzy
utracili swoja4 chrześcijańska4 tozHsamość.
Nowa ewangelizacja nie mozHe być jakimś wycinkowym dziaEaniem KościoEa, sezonowym hasEem czy magiczna4 formuEa,
4 lecz natura4 KościoEa. Grozi
nam bowiem, zHe be4dziemy o niej mówić, odmieniać ja4 przez wszystkie przypadki i odnosić niemal do kazHdej dziaEalności46. Kard. T. Bertone przypomi-

43

B e n e d y k t XVI. Kap,an i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media
w s,uz6bie S,owa. Ore;dzie na 44. Światowy Dzień Środków Spo,ecznego Przekazu. OsRomPol
31:2010 nr 3-4 s. 7; zob. G. R a v a s i. Nowy „dziedziniec pogan” w sieci. Watykańskie
spotkanie blogerów. OsRomPol 32:2011 nr 10 s. 58-59.
44
Zob. strone4 internetowa4 inicjatywy „dziedziniec pogan” www.cortiledeigentili.com.
45
Ewangelizacja kultury. Rozmowa z kard. Gianfranco Ravasim, przewodniczacym
;
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na, z4e nowa ewangelizacja „nie jest dzie@em okazjonalnym lub tymczasowym,
lecz sta@ym zobowiazaniem
F
i kluczowaF potrzebaF Kościo@a”47. Chodzi zatem
o odwaz4ne poszukiwanie nowych dróg docierania do wspó@czesnego cz@owieka z przes@aniem Ewangelii. Kośció@ nie moz4e takz4e zapomnieć, z4e sam
jest owocem ewangelizacji, a nie tylko jej czynnym elementem. Kierowanie
procesem ewangelizacji nie lez4y tylko w jego reFkach, lecz pozostaje w gestii
Boga, który prowadzi dzie@o ewangelizacji w dziejach świata za pośrednictwem Ducha ŚwieFtego48. W kaz4dej ewangelizacji, takz4e nowej, w jej planowaniu i przebiegu nalez4y przyznać prymat Bogu.
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NEW EVANGELIZATION – ON THE WAY TOWARDS NEW FORMS AND METHODS
OF PROCLAIMING THE GOSPEL MARGINAL REMARKS
ON THE DOCUMENT ENTITLED
NEW EVANGELIZATION FOR THE TRANSMISSION
OF THE CHRISTIAN FAITH. LINEAMENTA

S u m m a r y
Benedict XVI’s launching of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization,
of the XIII Ordinary General Assembly of the Bishops, devoted to the new evangelization, and
finally the Lineamenta published in 2011 make a good starting point for the Church’s
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rethinking of its identity and mission. This paper touches upon the issue of the new evangelization, starting from defining its essence, and then it comes to present – drawing upon the
Lineamenta – the major forms and methods of transmitting the Gospel that seems to be the
most effective in contemporary world. Of utmost importance is the Church’s loyalty to the
mission bestowed on her by Christ. Also important is that the Church understands the processes that take place in the world to which Christ sends His disciples, as teachers and witnesses of the Good News. Noteworthy is the initiative called „Courtyard of the Gentiles”,
which is an interesting proposal of a dialogue with people seeking God.
Translated by Konrad Klimkowski

S"owa kluczowe: ewangelizacja, nowa ewangelizacja, KościóR, dziedziniec pogan, niewierzacy,
S
misja KościoRa, synod biskupów, Rok Wiary.
Key words: evangelization, new evangelization, the Church, Courtyard of the Gentiles, nonbelievers, mission of the Church, synod, the Year of Faith.

