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Wstęp

Łatwiej Kościół reformować, niż się w nim nawracać1.

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem papieża Benedykta XVI, że tylko 
ten, kto uznaje Boga, zna rzeczywistość i może odpowiedzieć na nią w sposób od-
powiedni i prawdziwie ludzki. Prawdziwość tej tezy uwidacznia się w sposób oczy-
wisty, jeśli weźmie się pod uwagę upadek wszystkich systemów, które pomijały Boga 
(…). Stąd wynika jedyna i niezastąpiona rola Chrystusa dla nas, dla ludzkości. Jeśli 
nie poznamy Boga w Chrystusie i z Chrystusem, cała rzeczywistość staje się nieroz-
wiązywalną zagadką; nie ma drogi, a skoro tak, to nie ma też prawdy ani życia2. 
Nie dziwi zatem, iż coraz dobitniej wybrzmiewa w Kościele wezwanie do nowej 
ewangelizacji3. jak podkreślił w adhortacji Christifideles laici jan Paweł II, ma ona 
na celu «kształtowanie dojrzałych wspólnot kościelnych», w których wiara ujawnia 
się i urzeczywistnia w całym swoim pierwotnym znaczeniu jako przylgnięcie do osoby 
Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, 
jako życie w duchu miłości i służby (nr 34). z kolei w adhortacji Pastores dabo vobis 
jan Paweł II dopowie, że realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest 
nowa ewangelizacja, obejmująca cały Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, 
nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś 
zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę 
Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego (nr 18). W ten 
ewangelizacyjny program Kościoła, organicznie związany z nowym stylem cura pa-
storalis, od początku pontyfikatu  swoją postawą i apelem o nawrócenie pastoralne4 
wpisuje się papież Franciszek. 

1 g. Ryś, Kościół, Franciszek, Świat – rozmawia Tomasz Ponikło, Kraków 2014, s. 65. 
2 Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Przemó-

wienie Benedykta XVI na sesji inauguracyjnej V Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki 
łacińskiej i Karaibów w Aparecida, 13 maja 2007, w: Aparecida, s. 298. 

3 zob. Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011; 
Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda,  
E. Robek, Sandomierz 2011.

4 jednym z określeń, które papież Franciszek wprowadził do terminologii kościelnej, jest termin 
„nawrócenie pastoralne” lub „nawrócenie duszpasterskie” (z hiszpańskiego conversión pasto-
ral). jeden z fragmentów I rozdziału adhortacji Evangelii gaudium wprost nosi tytuł „dusz-
pasterstwo w nawróceniu” (Eg 25-33). Termin conversión pastoral po raz pierwszy pojawił 
się w 1992 r. na konferencji Rady Biskupów Ameryki łacińskiej (CELAm) w Santo domin-
go, przybierając dojrzałą postać w dokumencie końcowym V Konferencji Ogólnej Biskupów 
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Postulowane przez papieża Franciszka duszpasterskie nawrócenie stano-
wi podstawę odnowy misji Kościoła. Wpisany jest w nią w pierwszym rzędzie 
wymóg odnowy parafii katolickich, gdyż na nich spoczywa główny ciężar od-
powiedzialności ewangelizacyjnej Kościoła. Nie dziwi zatem, że wypowiedzi 
magisterium Ecclesiae, wskazując na ich znaczenie w urzeczywistnianiu się 
Kościoła hic et nunc5, jednocześnie zachęcają do bardziej stanowczej ich odno-
wy (por. ChL 26)6. Również papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii 
gaudium przyznaje, że wezwanie do rewizji i odnowy naszych parafii nie przynio-
sło jeszcze wystarczających owoców, aby były one bliżej ludzi i były środowiskami 
żywej komunii i uczestnictwa oraz ukierunkowały się całkowicie na misję (nr 28). 
Stąd owo naglące wezwanie do nawrócenia pastoralnego, które tak dobitnie wy-
brzmiało najpierw w dokumencie końcowym z Aparecidy V Ogólnej Konferencji 
Episkopatów Ameryki łacińskiej i Karaibów (29 czerwca 2007), a później w ad-
hortacji Evangelii gaudium (24 listopada 2013)7. dokument z Aparecidy Jesteśmy 
uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie 
podkreśla, że nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z dusz-
pasterstwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. 
W ten sposób będzie możliwe, aby „jedyny program Ewangelii nadal ucieleśniał 
się (…) w historii każdej wspólnoty kościelnej” (NMI 29) z nową gorliwością mi-
syjną, czyniąc Kościół widzialnie obecnym jako matka, która wychodzi naprzeciw, 
jako dom przyjmujący wszystkich, jako nieustanna szkoła misyjnej komunii (nr 
370). To osobiste nawrócenie rodzi umiejętność podporządkowania wszystkie-
go w służbie urzeczywistniania się Królestwa życia. Biskupi, kapłani, diakoni 
stali, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy są wezwani do przyjęcia postawy 
ciągłego pastoralnego nawrócenia, które zakłada uważne słuchanie i rozezna-
wanie, „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2,29) poprzez znaki czasów, w któ-
rych Bóg się objawia (nr 366). W tym kontekście papież Franciszek w Evangelii 
gaudium wyakcentuje, że duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga rezygna-
cji z wygodnego kryterium duszpasterskiego, że „zawsze się tak robiło”. Zachęcam 
wszystkich do śmiałości i kreatywności w tym zadaniu przemyślenia na nowo celów, 
stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty. Określenie celów bez stosownych 
wspólnotowych poszukiwań środków, aby je osiągnąć, skazane jest na przekształce-
nie się w czystą fantazję (nr 33). 

obradującej w dniach 13-31 maja 2007 r. w Aparecidzie (Brazylia). Chociaż o nawróceniu pas-
toralnym jest wyraźnie w nim mowa tylko w numerach 365-372, to jego idea była dominująca 
podczas przebiegu całej V Konferencji Ogólnej i w dokumencie końcowym. 

5 zob. np. KK 9, 21, 23, 26, 44; dm 15-18; KL 7, 41-42; dB 28-31; dA 10; EiE 15; ChL 26; NmI 
29. 

6 zob. obszerne opracowanie nauczania jana Pawła II o parafii w: m. duda, Myśląc parafia… 
Papieża Jana Pawła II wizja parafii. Studium teologiczno-pastoralne, Częstochowa 2006.

7 zob. nr 10, 15, 25, 122, 124, 181.
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dokonujące się w Polsce przemiany, zwłaszcza po transformacji ustrojowej 
w 1989 roku, ukazują parafię w wymiarze nowych zadań i wyzwań. Pod wpły-
wem tych przemian musi ona przejść odpowiednią ewolucję. Od przystosowania 
parafii oraz jej działalności do zmieniających się uwarunkowań zależy w dużej 
mierze, czy Kościół w Polsce odpowie adekwatnie na współczesne wyzwania. 
Pytaniem otwartym jest zgodność funkcjonowania parafii i duszpasterstwa rea-
lizowanego w jej ramach z nauczaniem współczesnego Kościoła na jej temat oraz 
z wyzwaniami XXI wieku. W próbę odpowiedzi na to pytanie wpisuje się niniej-
sza publikacja. zasadniczy problem tkwi zatem w tym, jak realizować duszpa-
sterstwo w nawróceniu, czyli w kluczu misyjnym w parafialnej rzeczywistości? 
Wszak nawet najbardziej profesjonalne cura pastoralis w ramach tradycyjnie po-
jętego duszpasterstwa zwyczajnego nie uformuje uczniów-misjonarzy zdolnych 
tworzyć wspólnoty owocujące misyjnością i świadectwem miłości, tym bardziej 
że zakres bezpośredniego oddziaływania duszpasterskiego jest de facto bardzo 
ograniczony. Chodzi więc o odpowiedź na pytanie: Co robić, aby parafie stawały 
się środowiskiem formacji uczniów-misjonarzy? Co robić, aby parafie stawały się 
miejscem, w którym wiara wyraża się w świadectwie miłości oraz w podejmowa-
niu różnorakich dzieł apostolskich? Pytania te wiążą się nie tylko z problemem 
organizacji duszpasterstwa parafialnego, ale także – a może przede wszystkim –  
z modelem budowania parafii – zakorzenionym w posoborowej eklezjologii i ade-
kwatnym do współczesnych wyzwań. Ostatecznie chodzi o to, czy parafie będą 
wspólnotami żywego Kościoła, czy też martwymi strukturami, ulegającymi co-
raz większym wpływom sekularyzacyjnym8. 

Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza będzie odpowiadała pod-
stawowym założeniom metody pastoralnej. Przedstawiona w niej zostanie naj-
pierw sama istota parafii, czyli to, czym parafia być powinna w świetle współ-
czesnego nauczania Kościoła. Następnie wskazane będą główne uwarunkowania, 
w których realizuje się dzisiaj posłannictwo polskich parafii oraz ich faktyczny 
stan. W tym świetle będzie można nakreślić główne kierunki pastoralnego na-
wrócenia, wyrażające się w stylu cura pastoralis, w odnowie funkcji parafii oraz 
w sposobie jej funkcjonowania. Sformułowane wnioski pastoralne mogą być po-
mocne w realizacji duszpasterstwa nawrócenia. W drugiej części publikacji zo-
staną zaprezentowane wybrane projekty budowania misyjnej parafii wspólnoty 
wspólnot, niektóre już z powodzeniem realizowane w Polsce. Są one przykładem, 
że duszpasterstwo w kluczu misyjnym nie tylko nie jest czystą fantazją, ale przy-
nosi wymierne owoce pastoralnego nawrócenia. Trzecia część ukaże konkretne 
przykłady inicjatyw pastoralnych przeważnie młodych kapłanów i wiernych 
świeckich, świadczące o tym, że śmiałość i kreatywność w zadaniu przemyślenia 
na nowo celów, stylu i metod ewangelizacyjnych swojej wspólnoty wymaga rezyg-
nacji z wygodnego kryterium duszpasterskiego, że „zawsze się tak robiło” (Eg 33). 

8 Por. B. Biela, Parafia środowiskiem formacji uczniów, Teologia Praktyczna 2007 t. 8, s. 36-37.
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Na zawartość książki składają się teksty nowe, ale także fragmenty artykułów 
publikowanych w czasopismach teologicznych, a zwłaszcza w monografii Parafia 
miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła9.

Publikacja, rzecz jasna, nie wskazuje na jedynie słuszne i wyczerpujące wszyst-
kie możliwości drogi rozwoju wspólnot parafialnych, ale jest to próba ukazania 
zarówno konieczności, jak i możliwości odnowy parafii w polskiej rzeczywistości 
w świetle Vaticanum II i współczesnych wyzwań. Nic bowiem na aktualności nie 
straciła zachęta św. jana Pawła II skierowana do pasterzy Kościoła, aby w nowym 
tysiącleciu w Kościołach lokalnych określali konkretne elementy programu, aby 
orędzie Chrystusa mogło docierać do ludzi, kształtować wspólnoty oraz głęboko 
na nie oddziaływać poprzez świadectwo o wartościach ewangelicznych (por. NmI 
29). Papież Franciszek z kolei dopowie w adhortacji Evangelii gaudium: Mam na-
dzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby 
podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozosta-
wić rzeczy w takim stanie, w jakim są (nr 25). 

9 Tenże, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła, Katowice 2006.


