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WSTĘP
W posynodalnej adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi (1975) Paweł VI dobitnie stwierdził, że „nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła, nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie
wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji” (EN 14). Podobnie
kilkanaście lat później również w posynodalnej adhortacji Christifideles laici
o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze
Watykańskim II Jan Paweł II podkreślił jeszcze dobitniej: „Z pewnością nakaz
Jezusa: «Idźcie i głoście Ewangelię» zawsze pozostaje tak samo ważny i przynaglający. Jednak sytuacja aktualna nie tylko świata, ale różnych części Kościoła
absolutnie wymaga, aby na słowo Chrystusa odpowiedzieć posłuszeństwem bardziej zdecydowanym i wielkodusznym” (ChL 33). Na pilną potrzebę ewangelizacji
wskazywał także Benedykt XVI, o czym świadczy choćby powołanie przez niego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji (21 września 2010 roku), która ma
pomóc w odpowiedzi na tę głęboką potrzebę oraz zwołanie XIII Zwyczajnego
Zgromadzenia Synodu Biskupów pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przekazu
wiary chrześcijańskiej” (7–28 października 2012 roku)1.
Jego zwieńczeniem jest ogłoszona 24 listopada 2013 roku adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium, w której papież Franciszek już na wstępie stwierdził, że „działalność misyjna «stanowi także
dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu». Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali poważnie
te słowa? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi wzorzec każdego dzieła Kościoła. Przyjmując to, biskupi Ameryki Łacińskiej stwierdzili, że
«nie możemy dłużej pozostawać w spokoju, w biernym oczekiwaniu, w naszych
kościołach» i że trzeba koniecznie dokonać przejścia «od duszpasterstwa zwykłego zachowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego»”
(EG 15). W kolejnym punkcie adhortacji papież stwierdził, iż „istnieje bardzo
wiele tematów związanych z ewangelizacją współczesnego świata, które można
by tu rozwinąć. Zrezygnowałem jednak ze szczegółowego omówienia tych licznych kwestii, które powinny być przedmiotem badań i starannego pogłębienia.
1
W Lineamentach XIII Synodu Biskupów z 2011 r. czytamy: „Jak sam Papież wspomina, decyzję o poświęceniu przyszłego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów tematowi nowej ewangelizacji należy odczytywać w ramach całościowego planu, którego ostatnimi etapami było utworzenie
dykasterii ad hoc oraz ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini; plan ten
wyrasta z dążenia do odnowy działalności ewangelizacyjnej, które ożywiało nauczanie i posługę
apostolską Papieży Pawła VI i Jana Pawła II” (1).
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Nie uważam także, że należy oczekiwać od papieskiego nauczania definitywnego lub wyczerpującego słowa na temat wszystkich spraw dotyczących Kościoła
i świata. Nie jest rzeczą stosowną, żeby Papież zastępował lokalne Episkopaty
w rozeznaniu wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach. W tym
sensie dostrzegam potrzebę przyjęcia zbawiennej «decentralizacji»” (EG 16).
W ten kontekst wpisują się działania ewangelizacyjne Kościołów lokalnych,
które są niejako potwierdzeniem powyższych słów papieża. Dotyczy to także
Kościoła w Polsce i poszczególnych polskich diecezji. Również archidiecezja katowicka podejmuje od wielu lat różnorakie działania ewangelizacyjne na płaszczyźnie instytucjonalnej, parafialnej, ponadparafialnej oraz w ramach stowarzyszeń, ruchów i wspólnot odnowy Kościoła2. Przedstawiana publikacja prezentuje
te działania podejmowane przez duchownych oraz wiernych świeckich w archidiecezji katowickiej. Stanowi ona niejako dopełnienie dwóch poprzednich opracowań: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce oraz Pastoralne
nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej3. Oczywiście prezentowana publikacja
nie może pokazać całego spektrum różnorakich działań podejmowanych w archidiecezji w ramach nowej ewangelizacji. Opisane na kartach tej książki inicjatywy
ewangelizacyjne pokazują jednak, że możliwe jest różnorodne zaangażowanie
duszpasterskie i że Kościół jest wspólnotą żywą, która działa na różnych polach.
Wiele z zaprezentowanych tu inicjatyw przynosi owoce, z których mogą korzystać wszyscy, którym leży na sercu misyjny nakaz Chrystusa.
Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza stanowi niejako wprowadzenie do pozostałych, ukazując podstawy teoretyczne nowej ewangelizacji
w świetle współczesnego nauczania Kościoła. Następne części przedstawiają inicjatywy ewangelizacyjne podejmowane w parafii, poza parafią oraz różnorakie
dzieła ewangelizacyjne. Niektóre z tych działań ewangelizacyjnych zostały już
zaprezentowane w książce Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej.
Wszystkie one potwierdzają stwierdzenie papieża Franciszka, że „duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium pasterskiego, że «zawsze się tak robiło»” (EG 33). W tym miejscu pragniemy podziękować
wszystkim autorom, którzy podzielili się swoim ewangelizacyjnym doświadczeniem. Jednocześnie mamy nadzieję, że inicjatywy zaprezentowane w tej książce
staną się inspiracją dla duszpasterzy i wiernych świeckich oraz zachęcą do coraz
większego zaangażowania się w budowanie Kościoła nie tylko na śląskiej ziemi.
ks. Bogdan Biela

O podejmowanych działaniach ewangelizacyjnych można dowiedzieć się między innymi na
Kongresach Ruchów Archidiecezji Katowickiej. Szósty taki kongres na temat Nowa ewangelizacja
dla przekazu wiary odbył się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 24.10.2015 r.
3
Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011; tenże,
Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej, Katowice 2014.
2

