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Ma³¿eñstwo w kontekcie nowej ewangelizacji
Marriage in the Context of the New Evangelization

Jednym z podstawowych, a zarazem najtrudniejszych wyzwañ stoj¹cych
przed cz³owiekiem przez ca³e jego ¿ycie jest uczenie siê mi³oci. Mê¿czyzna
i kobieta musz¹ odbyæ pewnego rodzaju podró¿, która pozwala na spotkanie
z mi³oci¹, prowadz¹c¹ od zakochania do decyzji o ma³¿eñstwie, a tym samym
do tworzenia rodziny. Dwoje ludzi napotyka na tej drodze ró¿ne przeszkody, których musz¹ byæ wiadomi. Mi³oæ to Bóg, wiêc kto pragnie osi¹gn¹æ Mi³oæ,
chce osi¹gn¹æ wiêtoæ. To zadanie ka¿dego chrzecijanina, w ka¿dym powo³aniu. Mê¿czyzna i kobieta, z³¹czeni wiêtym wêz³em ma³¿eñskim, uwiêcaj¹ siê
na drodze powo³ania ma³¿eñskiego i rodzicielskiego w rodzinie, któr¹ sami za³o¿yli. Droga ta dotyczy wiêkszoci chrzecijan. Niestety, wielu ludzi ¿yje w fa³szywym przekonaniu, ¿e wiêtoæ jest w zasiêgu tylko nielicznych wybrañców,
osób konsekrowanych i duchownych, st¹d zamiast stawaæ siê coraz bardziej obrazem Boga (Rdz 1,27), upodobniaj¹ siê do wiata. Dlaczego?

PAPIESKA RADA DS. KRZEWIENIA NOWEJ EWANGELIZACJI
Benedykt XVI podczas Mszy wiêtej z okazji Jubileuszu Rodzin powiedzia³,
¿e Chrystus, oblubieniec Ecclesiae, który wyda³ za ni¹ samego siebie, uczy ma³¿onków mi³oci oblubieñczej, która staje siê darem1 i przekazuje ¿ycie innym
osobom. Niestety, coraz mniej chrzecijan ¿yje t¹ prawd¹. Ponadto w wielu regionach chrzecijanie s¹ lub staj¹ siê ma³¹ trzódk¹ (£k 12,32). Obok KongreBenedykt XVI, Ma³¿eñstwo i rodzina we wspólnocie Kocio³a. 15 X 2000  Msza w.
Z okazji Jubileuszu Rodzin, (homilia), n. 4 LOsservatore Romano, wyd. pol. 1(22)2001, s. 15.
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gacji ds. Ewangelizacji Narodów, która promuje dzia³alnoæ Kocio³a w krajach
misyjnych, we wrzeniu 2010 roku w Watykanie powsta³ kolejny urz¹d ds.
ewangelizacji2. Zasiêgiem Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji
objête s¹ kraje niegdy chrzecijañskie, które z czasem uleg³y dechrystianizacji.
Jej celem ma byæ wypracowywanie i promowanie nowych sposobów dzia³alnoci misyjnej, odpowiadaj¹cych realiom zsekularyzowanego wiata. Powo³anie
nowej Rady to profetyczna intuicja Benedykta XVI3. Jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Józef Ratzinger podkrela³, ¿e Koció³ nigdy nie przerwa³ ewangelizacji.
Mimo to jestemy wiadkami postêpuj¹cego procesu dechrystianizacji i zaniku istotnych wartoci ogólnoludzkich, co budzi niepokój. Mimo ci¹g³ej ewangelizacji prowadzonej przez Koció³ wielka czêæ wspó³czesnej ludzkoci nie znajduje w Ewangelii
przekonuj¹cej odpowiedzi na pytanie: jak ¿yæ? Dlatego poszukujemy  poza t¹ ewangelizacj¹ permanentn¹, która nigdy nie zosta³a i nie mo¿e zostaæ przerwana  nowej
ewangelizacji, zdolnej dotrzeæ do wiata, nie objêtego ewangelizacj¹ klasyczn¹4.

Benedykt XVI we wrzeniu ubieg³ego roku og³osi³ Rok Wiary, którego rozpoczêcie zbieg³o siê z XIII zgromadzeniem zwyczajnym Synodu Biskupów
w padzierniku 2012 roku w Watykanie na temat Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrzecijañskiej. Dokument przygotowawczy do tego wydarzenia, Lineamenta5, zawiera szczegó³owy wykaz spraw, które zosta³y wówczas podjête.
Wród nich znajduje siê temat ma³¿eñstwa i rodziny. Z papieskiego dokumentu
wynika, ¿e istot¹ nowej ewangelizacji ma byæ doprowadzenie wspó³czesnego
cz³owieka do osobistego spotkania z Osob¹ Jezusa Chrystusa. W naszych czasach musi siê ona zmierzyæ ze zjawiskiem odchodzenia od wiary w spo³eczeñstwach od wielu stuleci przenikniêtych Ewangeli¹. Chodzi tu o procesy trwaj¹ce
od dawna. Poprzedni papie¿e byli ich w pe³ni wiadomi i dlatego ju¿ Pawe³ VI
apelowa³ do Kocio³a o kompleksow¹ ewangelizacjê oddalaj¹cego siê od chrzecijañstwa wiata. Potwierdzaj¹ to dokumenty Soboru Watykañskiego II6. Nowa
ewangelizacja by³a jednym z najwa¿niejszych elementów pos³ugi Jana Paw³a II.
Dotyczy ona przede wszystkim dawno za³o¿onych Kocio³ów oczekuj¹cych ró¿Benedykt XVI, Ubicumque et Semper powo³uj¹cy do ¿ycia Papiesk¹ Radê ds. Krzewienia
Nowej Ewangelizacji, LOsservatore Romano, wyd. pol. 1(329)2011.
3
Zob.: R. Fisichella, Motu proprio Ubicumque et semper – ustanowienie Papieskiej Rady ds.
Nowej Ewangelizacji, Serwis Radia Watykañskiego,
www.radiovaticana.org/pol_RG/2010-/ottobre/10_10_12.html, [dostêp 12.10.2010].
4
Por. J. Ratzinger Nowa ewangelizacja, „L’Osservatore Romano” 6 (2001).
5
Por. Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Nowa
Ewangelizacja dla przekazu wiary chrzecijañskiej, Lineamenta, Città del Vaticano, 2011, za: http:
//www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html, [dostêp 4.02.2012].
6
Sobór Powszechny Watykañski II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, n. 4.
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nych impulsów ewangelizacyjnych. Istniej¹ regiony w Kociele, które wydaj¹ siê
niemal ca³kowicie zdechrystianizowane.
Nowa ewangelizacja jest wyranym wezwaniem nastêpcy b³. Jana Paw³a II,
by Koció³ powróci³ do swoich korzeni, by jego cz³onkowie wybrali chrzecijañstwo jako styl ¿ycia. Musi to byæ ich osobisty wybór. W licie og³aszaj¹cym
Rok Wiary Benedykt XVI podkrela, ¿e znajomoæ treci wiary jest istotna, by
wyraziæ sw¹ zgodê, to znaczy, aby w pe³ni, rozumem i wol¹, przyj¹æ to, co proponuje Koció³7. Og³aszaj¹c Rok Wiary w Kociele, podkrela z naciskiem, ¿e
potrzebna jest wzmo¿ona refleksja na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierz¹cym
w Chrystusa uczyniæ bardziej wiadomym i o¿ywiæ ich przywi¹zanie do Ewangelii,
zw³aszcza w okresie g³êbokiej przemiany, jaki ludzkoæ prze¿ywa obecnie. Bêdziemy mieli sposobnoæ wyznawaæ wiarê w zmartwychwsta³ego Pana w naszych katedrach i kocio³ach ca³ego wiata; w naszych domach i rodzinach, aby ka¿dy silnie
odczu³ potrzebê lepszego zrozumienia i przekazywania przysz³ym pokoleniom odwiecznej wiary8.

PRAKTYKUJ¥CY NIEWIERZ¥CY?
Wielu katolików mówi o sobie: jestem wierz¹cy, ale niepraktykuj¹cy, tymczasem mamy dzi fenomen osób praktykuj¹cych niewierz¹cych. Wierz¹cych
w Boga, ale niewierz¹cych Bogu. Niewierz¹cych, ¿e ¿ycie w Nim i z Nim da
im szczêcie i pe³niê ¿ycia. Istot¹ chrzecijañstwa bowiem jest osobowa relacja
z Bogiem, jakiej przyk³ad da³ nam Jezus Chrystus. Bycie uczniem Chrystusa nie
jest czym abstrakcyjnym, nie jest tytu³em naukowym, który mo¿na uzyskaæ, ale
form¹ ¿ycia, która ujawnia siê przede wszystkim w relacjach. Problem polega na
tym, ¿e wiara, o której dzi mówimy, jest w du¿ym procencie martwa. Statystyki
dotycz¹ce zdeklarowanych osób wierz¹cych w naszym Kociele w Polsce nie s¹
jeszcze tak z³e, jak na zachodzie Europy. Nie mamy jednak z³udzeñ, ¿e s¹ to tylko deklaracje. Do Kocio³a wprowadza chrzest, który jest udzielany ze wzglêdu
na wiarê rodziców. Katechumenat by³ konieczny, bo niewierz¹cych do Kocio³a
nie wprowadzamy. Chrzecijañstwo nie jest dla wszystkich, ale dla wybranych,
dla tych, którzy chc¹, bo jest ono stylem ¿ycia pewnej wspólnoty. Do tej wiary
trzeba by³o doprowadziæ osoby doros³e. Chrzest ma³ych dzieci zak³ada³ wiarê
rodziców i chrzestnych, którzy maj¹ przekazaæ im ¿yw¹ wiarê a przez wiadectwo ¿ycia i wychowanie doprowadziæ do spotkania z Jezusem Zmartwychwsta³ym, tak, by ten cz³owiek, gdy doronie, wiadomie powiedzia³: ca³e moje ¿ycie
Benedykt XVI, List Apostolski w formie «Motu Proprio» Porta Fidei og³aszaj¹cy Rok
Wiary, p. 10, za: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_benxvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_pl.html, [dostêp 1.02.2012].
8
Tam¿e, p. 8.
7
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nale¿y do Jezusa. Tak siê jednak nie dzieje. Dlaczego mimo naszej s³u¿by, zaanga¿owania i dzia³añ duszpasterskich ludzie nie nawracaj¹ siê, wrêcz przeciwnie,
nawet odchodz¹ od Boga i Kocio³a?
Rodziny zajmuj¹ uprzywilejowane miejsce w ¿yciu wspólnot chrzecijañskich, zarówno w krajach o starej tradycji chrzecijañskiej, jak i zewangelizowanych niedawno. Rodzinê, podobnie jak Koció³, uwa¿a siê wiêc za pole, na którym sieje siê Ewangeliê i z którego ona siê rozkrzewia. To w³anie w niej odbywa
siê ten sam, co w Kociele, proces ewangelizacji: wiadectwo, przepowiadanie
i sakramenty9, co prowadzi do mocniejszego przylgniêcia do Kocio³a i przystêpowania do sakramentów10. Dlatego w ³onie rodziny, wiadomej tego zadania,
wszyscy ewangelizuj¹, a tak¿e podlegaj¹ ewangelizacji. Rodzice nie tylko dziel¹
siê z dzieæmi Ewangeli¹, ale mog¹ od nich odebraæ tê Ewangeliê wyra¿on¹ ¿yciem. Rodzina staje siê g³osicielk¹ Ewangelii dla wielu innych rodzin oraz dla
otoczenia, w którym ¿yje. Ewangelizacja wtedy roztacza swe pe³ne bogactwo,
kiedy doprowadza do cis³ego zwi¹zku, albo raczej do nieustannej wzajemnej
wymiany pomiêdzy S³owem i sakramentami11. Rodzice staj¹ siê ewangelizatorami w duchu Ewangelii, g³osz¹c wiatu mi³osierdzie Boga, nieustanny cud Jego
mi³oci w ma³¿eñstwie i rodzinie, wspólnocie wiary i mi³oci. Wiara chrzecijañska, która powinna szanowaæ i nape³niaæ ¿ycie ma³¿onków i ich dzieci, rodzi siê
z jedynego, niepowtarzalnego i oryginalnego dowiadczenia. Ma³¿onkowie nie
s¹ w tym zdani tylko na siebie, poniewa¿ Chrystus bêd¹cy centrum ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego uzdalnia do wype³nienia wszystkiego, co stawia przed
ma³¿onkami jako zadanie12.

CHRZECIJAÑSKI STYL ¯YCIA
Dla wielu ochrzczonych, którzy wierz¹ w Boga, ale nie maj¹ osobistej z Nim
relacji, chrzecijañstwo staje siê doktryn¹, zbiorem nakazów i zakazów, z których z czasem pragn¹ siê wyzwoliæ. Jeli zg³aszaj¹cym siê do poradni przedma³¿eñskiej narzeczonym nie zale¿y na przeniesieniu chrzecijañskiego stylu ¿ycia
do rodziny, ale na piêknej ceremonii, budowanie chrzecijañskiego domu zaczn¹
na piasku. Mimo wysi³ków duszpasterzy i specjalistów bêdzie siê on chwiaæ.
Konieczne jest zatem w³aciwe rozeznanie i diagnoza. Dowiadczenie pracy
w poradniach ma³¿eñskich nasuwa szereg pytañ: Czy narzeczeni, którzy chc¹ za£. Idem, Ewangelizacja w rodzinie chrzecijañskiej w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Nowa
Ewangelizacja  hobby zapaleñców czy obowi¹zek Kocio³a?, Studia Gdañskie XX (2007),
s. 280.
10
Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 47.
11
Tam¿e, 71.
12
Tam¿e, 78.
9

MA£¯EÑSTWO W KONTEKCIE NOWEJ EWANGELIZACJI

125

wrzeæ zwi¹zek sakramentalny, czyli wchodz¹ w g³êbsz¹ za¿y³oæ z Chrystusem,
maj¹ osobist¹ z Nim relacjê? Skoro ma³¿eñstwo jest relacj¹, czy mo¿na je budowaæ bez w³aciwego stosunku do Boga, do siebie samego i drugiego cz³owieka?
Czy do sakramentu ma³¿eñstwa przystêpuj¹ osoby, które wybra³y chrzecijañstwo jako styl ¿ycia? Czy bierzmowanie, które ma uczyniæ chrzecijanina wiadkiem Chrystusa Zmartwychwsta³ego, odgrywa swoj¹ rolê? Czy skuteczne bêdzie
wiêc proponowane ostatnio, oparte na psychologii, przed³u¿enie czasu bezporedniego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentalnego zwi¹zku
ma³¿eñskiego? Czy wystarczy powiêciæ wiêcej uwagi dojrza³oci osobowej 
pracowaæ nad emocjami, komunikacj¹, wychowaniem lub przedstawiaæ naturalne metody rozpoznawania p³odnoci w bardziej atrakcyjnej formie? Czy wystarczy nadrobiæ braki w formacji religijnej narzeczonych? Jak wzbudziæ pytanie
o Boga, by by³o kwesti¹ fundamentaln¹? U pocz¹tku bycia chrzecijaninem nie
ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹13. Pytanie o Boga rodzi siê ze spotkania z kim, kto ma dar wiary, kto ma ¿yw¹ z Nim relacjê. Boga poznaje siê przez ludzi, którzy Go znaj¹,
a droga do Niego prowadzi przez tych, którzy Go spotkali14.
Prawdy podawane przez Koció³ s¹ dla wielu osób szczególnie trudne do
zaakceptowania. Tym bardziej potrzebne jest szczególne zaanga¿owanie w odniesieniu do niektórych aspektów Ewangelii, do jej radykalizmu, mniej zrozumia³ego i niepopularnego, który jednak musi byæ czêci¹ jego misji mi³oci. Wielu
ludzi uwa¿a, ¿e niepopularnoæ katolickiej nauki o naturalnych metodach rozpoznawania p³odnoci tkwi w b³êdnym przekonaniu, ¿e zachowanie ich regu³ jest
prawie niemo¿liwe dla zwyk³ych par. Czystoæ ma³¿eñska nie jest ³atwa, ale ³aska
Bo¿a jest zawsze wystarczaj¹ca (por. 2 Kor 9; Mt 11,30)15. Co wiêc mo¿na zrobiæ?
Wypracowane i stosowane przez lata metody, byæ mo¿e, trzeba zrewidowaæ.
Uwagê na te kwestie w licie pasterskim dotycz¹cym problemów Kocio³a
i kontekstów nowej ewangelizacji zwraca arcybiskup Waszyngtonu, kard. Donald
William Wuerl16. Stawia wa¿ne pytania dotycz¹ce inicjacji chrzecijañskiej: dlaczego Koció³ pierwotny stawia³ warunki, a wspó³czesny z nich rezygnuje, odk³adaj¹c tylko w czasie problemy, z którymi i tak bêdzie musia³ siê spotkaæ?17.
Benedykt XVI, Deus caritas est, 1.
Por. Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. wieckich, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=40430, [dostêp 25.11.2011].
15
J.F. Kippley, Natural Family Planning and the New Evangelization, New Oxford Review,
2011; ród³o: http://www.newoxfordreview.org/article.jsp?did=0911-kippley, [dostêp 6.02.2012].
16
D.W. Wuerl, Disciples of the Lord: Sharing the Vision, A Pastoral letters on The New Evangelization z Archdioceze of Washington, 23.08.2010, za:
http://www.adw.org/interactivepdf/NewEvangelizationPastoral-/index.html?pageNumber=6, [dostêp
11.02.2012].
17
Tam¿e.
13

14
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Przypomina, ¿e w Kociele pierwotnym chrzest zasadniczo udzielany by³ doros³ym, po odbyciu szko³y wtajemniczenia chrzecijañskiego zwanej katechumenatem. Warunkiem udzielenia chrztu by³o osobiste nawrócenie, poprzedzone badaniem intencji i potwierdzone przez wiarygodnych wiadków zwanych
gwarantami. Podobnego zdania jest J. Kudasiewicz, który uwa¿a, ¿e ewangelizacja musi postêpowaæ w okrelonym porz¹dku, który nie mo¿e byæ zmieniony,
w przeciwnym razie traci si³ê istoty S³owa Bo¿ego18. Najpierw trzeba przedstawiæ
Jezusa, który jest centrum i fundamentem Dobrej Nowiny, a potem przedstawiaæ prawa i wymagania moralne.

POJÊCIE NOWEJ EWANGELIZACJI
O ewangelizacji mówimy w ró¿nych kontekstach. Mamy (1) pierwsz¹
ewangelizacjê, (2) ewangelizacjê ad gentes, która jest skierowana do tych, którzy nie znaj¹ jeszcze Chrystusa albo nigdy o Nim nie s³yszeli, (3) reewangelizacjê  czyli powtórne g³oszenie Ewangelii tym, którzy kiedy byli chrzecijanami, ale odeszli od Chrystusa i (4) autoewangelizacjê – skierowan¹ do samych
cz³onków Kocio³a. Pojêcie nowej ewangelizacji wprowadzi³ po raz pierwszy Jan
Pawe³ II w czasie swej podró¿y apostolskiej do Polski. Rozpoczê³a siê nowa
ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecie¿ ta sama, co pierwsza”19. Benedykt XVI
w przemówieniu do pierwszej grupy biskupów polskich z okazji wizyty Ad Limina Apostolorum w 2005 roku przypomnia³ pierwsze wezwanie papie¿a Polaka
do nowej ewangelizacji wypowiedziane w Polsce:
Od krzy¿a w Nowej Hucie zaczê³a siê Nowa Ewangelizacja: ewangelizacja drugiego
Millenium. Kocio³y równie¿ s¹ jej wiadkiem i sprawdzianem. Wyros³y one z ¿ywej, wiadomej i odpowiedzialnej wiary  i trzeba, aby jej nadal s³u¿y³y. Ewangelizacja nowego tysi¹clecia musi nawi¹zywaæ do nauki Soboru Watykañskiego II. Musi
byæ, jak uczy ten¿e Sobór, dzie³em wspólnym biskupów, kap³anów, zakonów i wieckich: dzie³em rodziców i m³odzie¿y20.

W ten sposób Jan Pawe³ II  jak podkreli³ jego nastêpca  wyznacza³ cel,
jakim jest budzenie ¿ywej, wiadomej i odpowiedzialnej wiary. Nie zapominajcie, ¿e nasza w³asna, polska Ojczyzna wci¹¿ potrzebuje nowej ewangelizacji.
Podobnie jak ca³a chrzecijañska Europa. Po setkach lat  i tysi¹cleciach  wci¹¿
J. Kudasiewicz, Nowa ewangelizacja po polsku, Homo Dei 4 (1993), s. 1.
Jan Pawe³ II, Homilia podczas Mszy w. w sanktuarium wiêtego Krzy¿a w Mogile (9 czerwca 1979), w: Karol Kardyna³ Wojty³a. Wybór kazañ nowohuckich oraz homilie Jana Paw³a II
w Krakowie-Nowej Hucie, red. o. Jacek Sto¿ek OCist, Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 224.
20
Tekst za: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/docum
ents/hf_ben_xvi_spe_20051203_adlimina-polonia-ii_pl.html, [dostêp 6.02.2012].
18
19
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na nowo! Ca³a Europa sta³a siê kontynentem nowego wielkiego wyzwania dla
Ewangelii. I Polska te¿21. Polska nale¿y do krajów, gdzie ca³e grupy ochrzczonych utraci³y ¿ywy sens wiary albo wprost nie uwa¿aj¹ siê za cz³onków Kocio³a, prowadz¹c ¿ycie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. W tym przypadku
zachodzi potrzeba nowej ewangelizacji albo reewangelizacji22. W 1981 roku
w czwartym roku pontyfikatu, papie¿ Polak w Familiaris consortio pisa³ o pos³udze ewangelizacji w rodzinie chrzecijañskiej, za dwa lata póniej, na konferencji Episkopatu Ameryki £aciñskiej skierowa³ do Kocio³a s³ynne wezwanie
do nowej ewangelizacji. Tak mówi³ na Haiti w 1983 roku do biskupów Ameryki
£aciñskiej:
Obchody 500-lecia ewangelizacji nabior¹ pe³nego znaczenia, jeli bêdzie im towarzyszy³o nowe zaanga¿owanie ze strony was jako biskupów oraz waszych kap³anów
i wiernych; zaanga¿owanie na pewno nie w re ewangelizacjê, lecz w now¹ ewangelizacjê. Now¹ w swym zapale, w metodach i w przejawach23.

Wymogiem nowych form mówienia o Bogu jest pierwsze g³oszenie. Chodzi
o g³oszenie Ewangelii na wzór aposto³ów i wzywanie do nawrócenia tych, którzy nie znaj¹ jeszcze Jezusa Chrystusa. Nowa ewangelizacja stymuluje zwyczajowe sposoby wychowywania do wiary, podkrelaj¹c ich kerygmatyczny charakter g³oszenia. W wymiarze kerygmatu, czyli prezentacji osoby Jezusa Chrystusa,
ma prowadziæ do tego, by cz³owiek udzieli³ osobistej odpowiedzi, a tym samym
wszed³ w relacjê z Jezusem przez decyzjê wiary i nawrócenia i pod dzia³aniem
Ducha wiêtego prze¿y³ osobiste spotkanie ze Zmartwychwsta³ym.

21
Jan Pawe³ II, Homilia na zakoñczenie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego na Placu
Defilad w Warszawie podczas III. pielgrzymki do Polski 14 VI 1987, za: http://ekai.pl/biblioteka/
dokumenty/x497/homilia-w-czasie-mszy-sw-beatyfikacyjnej-biskupa-michala-kozala-odprawionejna-placu-defilad-na-zakonczenie-ii-krajowego-kongresu-eucharystycznego/, [dostêp 1.02.2012].
22
Por. Jan Pawe³ II, Redemptoris Missio, 33. Zagadnieniom nowej ewangelizacji powiêca³
potem wiele miejsca w czasie swych podró¿y apostolskich, m.in. w Belgii (11-21 V 1985), w Niemczech i w Polsce (1987), w Austrii (1988) i w krajach Ameryki £aciñskiej (1988 i 1990). Tym tematom by³y powiêcone równie¿ synody biskupów z 1985 r., 1987 r. i 1991 r. podczas spotkania
z konferencj¹ episkopatu Austrii  24 VI 1988 r.  w Salzburgu, Jan Pawe³ II powiedzia³: Coraz
bardziej staje siê konieczna wszechstronna, na nowo podjêta ewangelizacja, która by siê zaczyna³a
na poziomie rodzin i parafii i o¿ywia³a na nowo przysypane ród³a wiary i pe³ne przekonania naladowanie Chrystusa […] aby Dobra Nowina rozpala³a serca i aby ludzie poznawali, jak ich ¿ycie
zyskuje przez to jasnoæ i si³ê do ¿ywej wiêzi z Bogiem, a tak¿e do s³u¿by blinim i chrzecijañskiego kszta³towania spo³ecznoci („L’Osservatore Romano” 9 [1988], s. 7).
23
Jan Pawe³ II, Nowa ewangelizacja, postêp cz³owieka, kultura chrzecijañska. Przemówienie
na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki £aciñskiej w Santo Domingo,
„L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 13(1992)12, s. 24.
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NOWA EWANGELIZACJA A DUSZPASTERSTWO
Podczas pierwszego spotkania ewangelizatorów z ca³ego wiata z Benedyktem XVI abp Rino Fisichella wród krêgów nowej ewangelizacji wyliczy³ ma³¿eñstwo i rodzinê. Zauwa¿y³, ¿e: na skrzy¿owaniu licznych transformacji typowych dla naszego czasu, rodzina poddana jest g³êbokim trudnociom, zw³aszcza
z racji pog³êbiaj¹cego siê zjawiska braku wartoci. Dzi uwa¿a siê rodzinê za
instytucjê przestarza³¹ i niekonieczn¹ w spo³eczeñstwie24. G³ównym zadaniem
jest rozbudzenie wiadomoci chrzecijañskiej poród ludzi doros³ych gdy¿ 
jak zauwa¿ali uczestnicy spotkania  poprzez upadek wiadomoci chrzecijañskiej w tej grupie wszelka katecheza z dzieæmi i m³odzie¿¹ mija siê z celem25.
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, otwieraj¹c spotkanie ewangelizatorów z papie¿em w Auli Synodalnej, podkreli³, ¿e
istot¹ Nowej Ewangelizacji jest przejcie od misji do ludu (ad gentes) do ludu
w misji26. Nowa ewangelizacja nie jest jakim dodatkowym wymiarem duszpasterstwa: ona w³anie reprezentuje jego przeklasyfikowanie w kluczu misyjnym.
Ma to pomóc chrzecijanom dog³êbnie ¿yæ chrztem, który otrzymali, a który
uczyni³ z nich wiadków Chrystusa.
Gdy powsta³a nowa watykañska dykasteria, pojawi³y siê obawy, ¿e nowa
ewangelizacja staje siê konkurencj¹ dla tradycyjnego duszpasterstwa i stoi
w opozycji wobec niego. Problem ten wybrzmia³ w czasie spotkania ewangelizatorów w Rzymie, podczas którego abp R. Fisichella podkrela³ z moc¹:
Ewangelizacja jest w³aciw¹ misj¹ Kocio³a i stanowi jego zasadniczy cel. Z tego
powodu nie nale¿y rozumieæ Nowej Ewangelizacji za pewien wymiar dodatkowy
duszpasterstwa: ona w³anie reprezentuje jego przeklasyfikowanie w kluczu misyjnym, co ma dopomóc chrzecijanom dog³êbnie ¿yæ Chrztem, który otrzymali, a który uczyni³ z nich wiadków Chrystusa27.

Nie chodzi o ponowne wykonanie czego, co zosta³o le zrobione lub siê nie
sprawdzi³o, tak jakby nowe dzia³anie by³o os¹dzeniem poprzedniego albo stwierdzeniem jego niepowodzenia. Nowa ewangelizacja nie ma byæ kopi¹ pierwszej,
nie chodzi tu jedynie o powtórkê, lecz o odwagê próbowania nowych dróg
w obliczu nowych okolicznoci, w których Koció³ ma g³osiæ dzisiaj Ewangeliê28. Odpowiedzi¹ Kocio³a na te wyzwania nie mo¿e byæ rezygnacja, zamkniêM. Kantor, Obudziæ wszystkich ochrzczonych, Niedziela Ogólnopolska 47 (2011), s. 22-23.
Tam¿e.
26
Cyt. za: http://ekai.pl/nowaewangelizacja/x47122/nowa-ewangelizacje-nalezy-prowadzic-azpo-krance-ziemi/, 15.10.2011, [dostêp 20.10.2011].
27
Por. M. Kantor, Obudziæ wszystkich ochrzczonych, s. 23.
28
Zob. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Nowa Ewangelizacja dla
przekazu wiary chrzecijañskiej, Lineamenta, p. 5.
24
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cie siê w sobie, lecz zapocz¹tkowanie operacji o¿ywienia w³asnego cia³a poprzez
postawienie w centrum postaci Jezusa Chrystusa, spotkanie z Nim, Dawc¹ Ducha wiêtego i si³y do g³oszenia Ewangelii na nowe sposoby, zdolne przemówiæ
do wspó³czesnych kultur.

WIZJA DLA KOCIO£A NA DZI I NA JUTRO
Wielki nakaz misyjny, którym koñczy siê Ewangelia (Mk 16,15n; Mt 28,19n;
£k 24,48n), wszed³ w now¹ fazê. Nowa ewangelizacja jest wiêc synonimem misji; wymaga przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Jest przeciwieñstwem
samowystarczalnoci, polegania na sobie samym i pojmowania duszpasterstwa
w taki sposób, jak siê postêpowa³o zawsze. Dzi nadszed³ czas, by Koció³
wezwa³ swe wspólnoty chrzecijañskie do nawrócenia duszpasterskiego, ukierunkowania swych dzia³añ i struktur na misjê. «Idcie na ca³y wiat i g³ocie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16,15)29. Ka¿dy chrzecijanin powinien
czuæ siê objêty tym poleceniem Jezusa, powinien pozwoliæ prowadziæ siê Duchowi w wype³nianiu tego polecenia zgodnie ze swym powo³aniem. Je¿eli wybór
wiary i naladowanie Chrystusa okazuj¹ siê trudne albo spotykaj¹ siê ze sprzeciwem i wrogoci¹, wzrasta zobowi¹zanie wspólnot i poszczególnych chrzecijan
do bycia wiadkami i g³osicielami Ewangelii na wzór Jezusa Chrystusa. Nowa
ewangelizacja musi odbywaæ siê na poziomie grup i w ma³ych wspólnotach, które musz¹ staæ siê wspólnotami aposto³ów, ewangelizatorów oraz szko³ami
ewangelizacyjnymi. Ich zadaniem jest przygotowywanie g³osicieli Dobrej Nowiny wed³ug metody Jezusa, której musimy zawierzyæ. Wszyscy  zarówno
ewangelizatorzy, jak i wychowawcy  musz¹ byæ wiadkami, którzy wype³ni¹
zobowi¹zanie do wspierania i formowania osób, od dawna zaanga¿owanych
w ewangelizacjê i edukacjê, które musz¹ przywi¹zywaæ do tego dzia³ania wiêksz¹ wagê i bardziej inwestowaæ w istotne dla przysz³oci Kocio³a i ludzkoci
zadanie. Trzeba w sposób jasny potwierdziæ zasadnicze znaczenie pos³ugi ewangelizacji. Potrzeba w tym wspó³pracy wszystkich stanów, grup i wspólnot chrzecijañskich we wspólnym dziele nowej ewangelizacji.
Wizja parafii jako wspólnoty wspólnot nie jest nowa. Józef Kudasiewicz
zwróci³ uwagê na to, ¿e ma³e wspólnoty musz¹ staæ siê wspólnotami aposto³ów,
ewangelizatorów oraz szko³ami ewangelizacyjnymi, które przygotowywa³yby
g³osicieli Dobrej Nowiny. Jest to metoda Jezusa, której musimy zawierzyæ, aby
S³owo Ewangelii dotar³o do wszystkich30. Czy taka wizja jest realna? Czy bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê w wiecie, w Kociele, nie s¹ to tylko pobo¿ne
29
30

Tam¿e.
J. Kudasiewicz, Nowa Ewangelizacja po polsku, s. 2.
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¿yczenia? To mo¿liwe, jeli bêdziemy siê opieraæ tylko na wypracowanych
przez nas programach, metodach, na naszych umiejêtnociach, dowiadczeniu,
tytu³ach Przed czarnowidztwem i lêkiem chroni nas wiadomoæ, co jest pierwsz¹ Przyczyn¹ i fundamentem nowej ewangelizacji.
Pierwsza ewangelizacja rozpoczê³a siê w dniu Piêædziesi¹tnicy, kiedy aposto³owie, zgromadzeni razem w tym samym miejscu na modlitwie z Matk¹ Chrystusa, otrzymali Ducha wiêtego. Tak samo dzi Duch Zmartwychwsta³ego
uzdalnia nas do skutecznego g³oszenia Ewangelii w ca³ym wiecie. To dowiadczenie pierwszej wspólnoty chrzecijañskiej, która widzia³a, jak szerzy siê S³owo przez nauczanie i wiadectwo (Dz 6,7), jest tak¿e dowiadczeniem wielu
wspó³czesnych ewangelizatorów. Musimy wiêc na nowo roznieciæ w sobie pierwotn¹ gorliwoæ i pozwoliæ, aby Duch wiêty rozpali³ w nas zapa³ przepowiadania. Ten ogieñ uczyni³ ze w. Paw³a aposto³a narodów, którego donony g³os tak¿e dzi rozbrzmiewa w Kociele: Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewangelii
(1 Kor 9,16).

AKTUALNE WYZWANIA WOBEC RODZINY
Benedykt XVI w s³owie skierowanym do cz³onków Papieskiej Rady ds.
Rodziny powiedzia³, ¿e Nowa ewangelizacja w du¿ej mierze zale¿y od Kocio³a domowego31. I tak, jak zaæmienie Boga i kryzys rodziny s¹ po³¹czone, tak
równie¿ nowa ewangelizacja jest nierozerwalnie zwi¹zana z rodzin¹ chrzecijañsk¹. Rodzina oparta na sakramencie ma³¿eñstwa jest szczególnym miejscem
realizacji misji Kocio³a  wspólnoty ewangelizowanej i ewangelizuj¹cej. Podobnie jak Koció³, jest wezwana w szczególny sposób do przyjêcia, rodzenia
i przekazywania wiatu mi³oci i obecnoci Chrystusa. W naszych czasach, podobnie jak w epokach minionych, ³¹cz¹ siê ze sob¹ usuwanie Boga w cieñ,
szerzenie siê ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej. Podobnie jak spychanie Boga na dalszy plan wi¹¿e siê z kryzysem rodziny, tak nowa
ewangelizacja jest nieod³¹czna od chrzecijañskiej rodziny32. Nowa rodzina jest
rzeczywicie drog¹ Kocio³a, poniewa¿ jest to przestrzeñ naszego spotkania
z Chrystusem. Ma³¿onkowie nie tylko «otrzymuj¹» mi³oæ Chrystusa, staj¹c siê
wspólnot¹ «zbawion¹», ale s¹ równie¿ powo³ani do przekazywania braciom tej
samej mi³oci Chrystusa, staj¹c siê w ten sposób wspólnot¹ «zbawiaj¹c¹»33.
Realizuje siê to przez wzajemne zobowi¹zania ma³¿onków, prokreacjê, opiekê
31
Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina s¹ nieod³¹czne, Przemówienie do uczestników XX
zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, LOsservatore Romano 2 (2012), s. 30.
32
Tam¿e.
33
Jan Pawe³ II, Familiaris consortio, 49.
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i wychowanie dzieci, pracê i relacje spo³eczne oraz uczestnictwo w misji Kocio³a i zaanga¿owanie spo³eczne.
Rodzina jako domowy Koció³ ma szczególny udzia³ w funkcji profetycznej Kocio³a powszechnego. Jej zadaniem jest najpierw s³uchanie s³owa Bo¿ego
i g³oszenie go, przez co wype³nia swoje zadanie prorockie. Staje siê wobec tego
coraz bardziej wspólnot¹ wierz¹c¹ i ewangelizuj¹c¹34. Rodzina chrzecijañska,
która wzrasta w mi³oci, komunii i s³u¿bie, we wzajemnym darze otwartym dla
wszystkich, przez proces sta³ego nawracania siê wspierany ³ask¹ Boga, odzwierciedla w wiecie blask Chrystusa i piêkno Trójcy wiêtej. wiêty Augustyn powiedzia³: immo vero Vides Trinitatem, si caritatem Vides (Jeli widzisz mi³oæ,
tak naprawdê widzisz Trójcê)35. Chrzecijañscy ma³¿onkowie s¹ zatem szczególnie zaproszeni do ewangelizacji, dlatego nie mo¿na pozwoliæ na zredukowanie
wizji rodziny tylko jako przedmiotu duszpasterstwa36.

FORMACJA EWANGELIZATORÓW
Koció³ odkry³, ¿e w jego ³onie istnieje pewna przepaæ, rozdwiêk miêdzy
doktryn¹ wiary, której naucza, a postawami ¿ycia, miêdzy praktyk¹ niedzieln¹
a codziennoci¹ ¿ycia, miêdzy deklaracj¹ 90% Polaków, ¿e s¹ katolikami, a postawami w ¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym, politycznym, w codziennoci.
Rozdwiêk ten widaæ równie¿ w tym, ¿e z jednej strony mamy pasterzy, którzy
prowadz¹ do Jezusa, do nieba, do Królestwa Bo¿ego z racji misji, a z drugiej
owce, które nie pozwalaj¹ siê prowadziæ. Spo³eczeñstwo, Koció³ tworz¹ rodziny, st¹d nowa ewangelizacja dotyczy przede wszystkim rodziny. Ona jest najwa¿niejsz¹ trosk¹ nowej ewangelizacji. Najwiêkszym zagro¿eniem dla Kocio³a nie
s¹ jego wrogowie albo niewierz¹cy. Najtrudniejszy teren dla ewangelizacji to
katolicy, którzy myl¹, ¿e nie potrzebuj¹ nawrócenia. Ci, którzy uznaj¹ siebie za
grzeszników, nawracaj¹ siê zwykle bardzo szybko, poniewa¿ zakosztowali owocu grzechu, którym jest mieræ. Kiedy pokazuje im siê ¿ycie, natychmiast siê go
chwytaj¹. Wszystko jednak wychodzi na dobre tym, którzy kochaj¹ Boga. Musimy patrzeæ w przód, zobaczyæ Koció³ za 20, 30 lat. Od naszej ewangelizacji dzi
zale¿y obraz Kocio³a nastêpnych pokoleñ. wiêty Pawe³ wyjawi³ nam sekret
skutecznoci misji, którym jest formacja uczniów (por. 2 Tm 2,2-3). Z tego biblijnego obrazu wy³ania siê wizja Kocio³a ewangelizuj¹cego – formuj¹cego
nowych ewangelizatorów. Nale¿y szukaæ tych, którzy bêd¹ s³u¿yli, kochali, przeZob. Tam¿e, s. 51.
w. Augustyn, De Trinitate, VIII, 8.
36
Por. Benedykt XVI, Homilia w Ankonie, 11 wrzenia 2011 r., cyt. za: Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina s¹ nieod³¹czne, Przemówienie do uczestników XX zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, „L’Osservatore Romano” 2 (2012), s. 30.
34
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powiadali ewangeliê skutecznie i lepiej ni¿ my sami. Mimo ¿e Aposto³ Narodów
nigdy sam nie dotar³ do wielu miejsc, to jednak czu³ siê ojcem powstaj¹cych tam
gmin chrzecijañskich. Dlaczego? Poniewa¿ wysy³a³ tam swoich uczniów, których wczeniej formowa³ do tej misji. Nowa ewangelizacja to nowa wizja Kocio³a, nowa mentalnoæ, która zmierza do tego, by wytworzyæ rodowisko pracy. Nie mo¿emy opieraæ siê ci¹gle na tym, co ju¿ znamy, co siê kiedy
sprawdza³o. Konieczne jest pytanie Jezusa o to, gdzie mamy iæ i jak ewangelizowaæ. Konieczne jest rozeznawanie, wa¿niejsze ni¿ nasze ludzkie strategie.
Wspó³czeni ewangelizatorzy mog¹ uczyæ siê od aposto³ów, którzy poszli ³owiæ
ryby na s³owo Jezusa. Konieczna jest przy tym wspó³praca miêdzy biskupami
i kap³anami, miêdzy kap³anami i wieckimi, miêdzy ruchami i wspólnotami kocielnymi, dla wype³nienia pos³ugi, do której wszyscy zostalimy wezwani
w Jednym Duchu. Istnieje wiele szkó³ i metod ewangelizacji i formacji ewangelizatorów. Mo¿na zatem i nale¿y skorzystaæ z ich dowiadczenia, nie mo¿na bowiem kazaæ ludziom ewangelizowaæ, nie nauczywszy ich, jak siê to robi.
Kardyna³ Ratzinger jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary ju¿ przed 11 laty
zwraca³ uwagê na to, ¿e konieczne jest konfrontowanie naszych dowiadczeñ
i przyzwyczajeñ z ewangelizacj¹ ze wzglêdów czysto funkcjonalnych, ale te¿ by
poprawiæ nasze dzia³anie i strategie g³oszenia37. Wielu bowiem g³osicieli Ewangelii sta³o siê wiadkami Chrystusa umar³ego (£k 24,21-24), których obrazuj¹
uczniowie z Emaus (£k 24,13-35). Wskazuj¹ na mo¿liwoæ takiego g³oszenia
Chrystusa, które skazane jest na niepowodzenie, poniewa¿ nie jest w stanie przekazywaæ ¿ycia.

ZAKOÑCZENIE
Rodzina jest ze swej natury ogniskiem mi³oci odzwierciedlaj¹cym wiê
Boga z cz³owiekiem. Dzi nale¿y na ni¹ spojrzeæ jako na podstawowy czynnik
ewangelizacji i wiarygodnoci Ewangelii. Nale¿y zatem doceniæ misyjne i duszpasterskie zaanga¿owanie katolickich ma³¿eñstw w dzia³alnoæ publiczn¹ broni¹c¹ praw rodziny oraz dostrzec, ¿e w niektórych dziedzinach rodziny odgrywaj¹
szczególn¹ i niezast¹pion¹ rolê. Nale¿¹ do nich: wychowywanie dzieci i m³odzie¿y do mi³oci, przygotowanie narzeczonych do ¿ycia ma³¿eñskiego, formacja
ma³¿onków, zw³aszcza m³odych par, dzia³alnoæ w stowarzyszeniach czy duszpasterstwo rodzin38. To znacz¹ce wiadectwo, ¿e wielki nakaz Jezusa, skierowany do swoich uczniów: Idcie i g³ocie Ewangeliê (Mk 16,15), rozbrzmiewa
tak¿e poród Kocio³a domowego, który jest ewangelizowany, jak i ewangelizuj¹cy. Nakaz ten przynagla do dzia³ania!
37
38

Zob. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja, LOsservatore Romano 6 (2001), s. 35-39.
Zob. Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina s¹ nieod³¹czne, s. 30-31.
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SUMMARY
The essence of the new evangelization is to guide modern man to a personal encounter with
Jesus Christ. New Evangelization is a clear call to the Church to return to its roots, so that its
members can chose Christianity as a way of life. This must be their personal choice. In the letter
announcing the Year of the Faith, Benedict XVI emphasizes that knowledge of the content of faith
is important to express their consent, so as to fully, by intellect and will, accept what the Church
proposes. What does the Pope mean? Many Catholics say about themselves: Im a believer, but
not a practicing one, whereas today we have the phenomenon of people practicing but not
believing. They believe in God, but do not believe God. They do not believe that life in him and
with him will give them happiness and fullness of life. The essence of Christianity is a personal
bond with God. Being a disciple of Christ is not something abstract or an academic degree, which
can be obtained, but a form of life, which manifests itself primarily in the relationship.
Faith, of which we speak today, is largely dead. Why, in spite of our ministry, commitment
and pastoral activities, people do not repent, even moving away from God and the Church? The
family is a special place of evangelization: The family, like the Church, is to be regarded as
a field, into which the Gospel is brought and where the Gospel takes root. In a family, conscious of
this mission, all the members evangelize and are evangelized. This is what takes place in the family
 just like in the Church  the process of evangelization: the testimony, preaching and the
sacraments. Society, the Church, form a family, hence the new evangelization is primarily
concerned with families. The family is the main concern of the New Evangelization. We must look
forward and see the Church as it will be 20 or 30 years from now. The way we build today will
shape the image of the Church in the next generation. Does the Great Commission of Jesus,
addressed to his disciples: Go and preach the Gospel (Mk 16:15) also resound in the domestic
church, which is evangelized and evangelizing? This commission impels to action!
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