
Marcin Imach 

Misja ewangelizacyjna w świetle adhortacji apostolskiej Ecclesia in 

Medio Oriente. 

Streszczenie. 

   Na Bliskim Wschodzie od wielu lat sytuacja chrześcijan nie jest dobra. Islam, 

który pojawił się na tym terenie w VII wieku już od samego początku wypierał 

chrześcijaństwo. Bywały jednak okresy pokojowego współżycia na tym obszarze 

pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Ostatnie lata doprowadziły jednak do 

znacznego zmniejszenia się liczby chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Sytuację tą 

boleśnie odczuwały Kościoły znajdujące się na tym terenie. Równocześnie od 

wielu wieków istnieją podziały pomiędzy chrześcijanami, szczególnie na tym 

obszarze, pochodzące jeszcze z czasów starożytnych.  

   W celu zaradzenia istniejącym  problemom Stolica Apostolska zwołała na 

październik 2010 roku Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone 

Bliskiemu Wschodowi. Obrady Synodu zaowocowały adhortacją apostolską 

Ecclesia in Medio Oriente. Została ona przez papieża Benedykta XVI podpisana 

w Libanie w 2012 roku. Pomimo tego, iż dokumentów Kościoła poświęconych 

Bliskiemu Wschodowi było w przeszłości wiele, ta adhortacja cechowała się 

wskazaniem możliwości ewangelizacyjnych na tym terenie jak i na całym 

świecie.  

   To właśnie misyjny charakter Ecclesia in Medio Oriente zachęcił do podjęcia 

rozprawy wskazującej uniwersalny charakter tej adhortacji. Celem rozprawy były 

wskazanie misyjnych elementów tego dokumentu zarówno na terenie Bliskiego 

Wschodu jak i też w zakresie uniwersalnym. Dla lepszego zrozumienia intencji 

Benedykta XVI zawartych w adhortacji w pierwszym rozdziale rozprawy 

wskazane zostały jej podstawy zakorzenione w dokumentach Soboru 

Watykańskiego II. Ukazana została przemiana w zakresie misji, która dokonała 

się na Soborze. Zmiany w tym zakresie były kontynuowane także w kolejnych 

latach. Dlatego też rozprawa przestawiła dokumenty związane z misjami z okresu 

posoborowego. W szczególności zwrócona została uwaga na misyjny pontyfikat 

Jana Pawła II. Ukazana została encyklika Redemptoris missio jako element 

wytyczający kierunek dla adhortacji Benedykta XVI. 

   Kolejna część pracy wskazała na obrady Synodu Biskupów z 2010 roku oraz 

ich misyjny charakter. Ukazana została Lineamenta jako dokument 



przygotowujący podłoże pod Synod. W związku z tym przedstawione zostały 

przyczyny zwołania Synodu związane z trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie. 

Ta część pracy przedstawiła także samą adhortację apostolską Ecclesia in Medio 

Oriente. Przedstawiony został misyjny charakter tego dokumentu oraz 

zasygnalizowane najważniejsze czynniki ewangelizacyjne związane z adhortacją.  

   Trzecia część rozprawy wskazała na najważniejsze zadania dotyczące 

ewangelizacji zgodnie z adhortacją. Przedstawiona została rola patriarchów jako 

tych, którzy w szczególny sposób są odpowiedzialni za dzieło misyjne. Są oni 

także zobowiązani tak jak i wszyscy wierni do dążenia do jedności. W związku z 

tym ukazane zostały czynniki ekumeniczne jak i związane z dialogiem 

międzyreligijnym. Ukazana została za adhortacją apostolską Ecclesia in Medio 

Oriente ogromna rola liturgii jako czynnika ewangelizującego. 

   Przedstawiona w ten sposób adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente 

ukazała możliwości ewangelizacyjne w trudnych, niesprzyjających warunkach. 

Dokument ukazał potrzebę ewangelizacji zarówno na Bliskim Wschodzie jak i na 

całym świecie.    

 


