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1. W 1936 roku odby³ siê na Jasnej Górze, po przesz³o 350 latach od ostatniego
synodu prowincjonalnego w Piotrkowie, ogólnopolski Synod Plenarny. Zgromadzeni
na nim biskupi, delegaci wydzia³ów teologicznych i kapitu³ oraz przedstawiciele wy¿-
szych prze³o¿onych zakonnych podjêli dzie³o ujednolicenia prawodawstwa koœcielne-
go, zniesienia ró¿nic miêdzy diecezjami znajduj¹cymi siê wczeœniej pod ró¿nymi za-
borami i pobudzenie duszpasterstwa na fundamencie Akcji Katolickiej. Zasadniczy
cel Synodu zosta³ wskazany w specjalnym liœcie pasterskim Episkopatu: „Zebraliœmy
siê, my Biskupi ca³ej Polski i wszystkich obrz¹dków, na Synod Plenarny. Jest to zda-
rzenie szczególnej donios³oœci. Synod ten jest bowiem pierwszym Synodem Plenar-
nym w dziejach Koœcio³a po wskrzeszeniu Pañstwa Polskiego, a zebra³ siê w okolicz-
noœciach ze wszechmiar wa¿nych w ¿yciu naszym wewnêtrznym i w chwili, gdy naj-
straszniejszy z po¿arów, jaki kiedykolwiek grozi³ œwiatu, krwaw¹ ³un¹ wypisuje
wszystkim swoje mane–tekel–fares. Wypisuje je i nam. Bo po¿ar ten wzniecony rêk¹
zbrodnicz¹ wciska siê we wszystkie kraje i pañstwa, a jest szczególnie groŸny dla tych,
którym brak jest moralnej i duchowej odpornoœci. Dziœ sro¿y siê szczególniej na hisz-
pañskiej ziemi. […]. Ostrzegamy was przed groŸb¹ zalewu komunizmu i bezbo¿nic-
twa.A ostrzegaj¹c, zaklinamy was, byœcie przede wszystkiem bronili wiary, czuwali nad
duchem narodu i bezpieczeñstwem ojczyzny. Ale zarazem zapewniamy was, ¿e z otu-
ch¹ patrzymy w przysz³oœæ. Znamy bowiem, jak bogate s¹ u nas pok³ady wiary i jak
bezcenne s¹ skarby chrzeœcijañskiej tradycji. Historja zaœ uczy nas, ¿e dziêki tym skar-
bom ducha i mocy nadziemskich opiera³a siê Polska zwyciêsko najciê¿szym wstrz¹-
som. I jeœli tylko silnie staniecie pod sztandarem Chrystusowym, jeœli siê pod nim
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wszyscy zjednoczycie do wspólnego czynu zbawczego, wtedy zwyciêstwo krzy¿a jest
niew¹tpliwe a w tem zwyciêstwie jest gwarancja jedyna tryumfu narodu i Pañstwa”1.

By³y to prorocze s³owa i s³uszne ostrze¿enia — wkrótce zalew ateistycznych ide-
ologii zachwia³ bytem narodowym Rzeczpospolitej i na d³ugie lata odci¹³ j¹ od wol-
nego œwiata. Polska jednak, dziêki pok³adom wiary i skarbom ducha, opar³a siê najciê¿szym
wstrz¹som i dzisiaj, kosztem ogromnych wyrzeczeñ milionów swych synów i córek,
odbudowuje niepodleg³y byt narodowy. Dlatego z wdziêcznoœci¹ i nadziej¹ podejmujemy
w wolnej Rzeczpospolitej dzie³o II Synodu Plenarnego. 

Jest to wdziêcznoœæ za moc Chrystusowego Krzy¿a, która objawi³a siê w œwiê-
tych wyniesionych na o³tarze i w tysi¹cach zwyk³ych chrzeœcijan ¿yj¹cych „po Bo¿e-
mu”; za trwanie przy „wierze ojców” w czasach totalitaryzmów i za odnowê nasze-
go Koœcio³a w duchu Soboru Watykañskiego II; za now¹ ewangelizacjê Jana Paw³a II
i za dzie³a apostolskie wielu synów i córek naszej Ojczyzny. 

Jest to nadzieja z wiary, ¿e staæ nas na odczytanie znaków czasów w mocy Ducha
Œwiêtego i na rachunek sumienia. Z t¹ wdziêcznoœci¹ i nadziej¹ gromadzimy siê na II
Synodzie Plenarnym, aby jeszcze raz przyjrzeæ siê powo³aniu naszemu w œwietle Soboru Wa-
tykañskiego II, odczytaæ nowe znaki czasu i podj¹æ trudne, ale i piêkne wyzwania, któ-
re staj¹ przed Koœcio³em w Polsce u progu Trzeciego Tysi¹clecia. 

2. Nasze zamyœlenie synodalne rozpoczynamy od Koœcio³a i dzie³a nowej ewan-
gelizacji. Refleksja Koœcio³a nad samym sob¹, jego wielorakimi odniesieniami do Bo-
ga Trójjedynego i do œwiata, wydobycie tajemnicy komunii by³o g³ównym przedmio-
tem refleksji Soboru Watykañskiego II wyra¿onej w „Konstytucji dogmatycznej
o Koœciele” i „Konstytucji duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym”.
Eklezjologia soborowa przenika wszystkie encykliki i inne dokumenty Paw³a VI i Ja-
na Paw³a II, a tak¿e „Kodeks Prawa Kanonicznego” z 1983 roku i „Katechizm Ko-
œcio³a Katolickiego” z 1992 roku. Z niej te¿ czerpie g³ówne impulsy myœl o nowej
ewangelizacji, sformu³owana przez papie¿a Paw³a VI i stale rozwijana przez Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II. Dotyczy ono równie¿ Koœcio³a w Polsce. „Polska — stwierdzi³
w 1998 roku Jan Pawe³ II — znajduje siê obecnie w bardzo wa¿nym momencie dzie-
jów. W spo³eczeñstwie naszego kraju zachodzi wiele zmian, które budz¹ uznanie.
Cieszy fakt, ¿e wierni œwieccy w³¹czaj¹ siê w dzie³o ewangelizacji i czuj¹ siê coraz
bardziej œwiadomi swojej roli w Koœciele. Jest wielkim zadaniem Koœcio³a w Polsce,
¿eby tê samoœwiadomoœæ eklezjaln¹ u katolików œwieckich pog³êbiaæ i czyniæ j¹ co-
raz bardziej dojrza³¹ w duchu Soboru Watykañskiego II. […]. Potrzebne jest kon-
sekwentne wprowadzanie soborowej nauki w praktykê duszpastersk¹ na wszystkich
szczeblach: parafialnym, diecezjalnym i krajowym. W jej œwietle nale¿y formowaæ ro-
dziny i ró¿nego rodzaju wspólnoty koœcielne i cywilne”2. 

KOŒCIÓ£ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI

Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej

3. Koœció³ jest przedmiotem wyznania wiary. Sobór Watykañski II odnowi³ to
wyznanie, podkreœlaj¹c prawdê o Koœciele jako wspólnocie, zakorzenionej w ¿yciu
Trójcy Œwiêtej i w dziejach zbawienia. „Przez d³ugi czas — stwierdza Jan Pawe³ II
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— widziano w Koœciele bardziej wymiar instytucjonalny, hierarchiczny, a nieco za-
pomniano podstawowy wymiar ³aski, charyzmatyczny, jaki posiada jako lud Bo¿y.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e przez Magisterium Soboru wiara w Koœció³ zosta³a nam na
nowo zadana”3.

Wyznaj¹c „wierzê w œwiêty Koœció³ powszechny”, chrzeœcijanin wyra¿a swoje
najg³êbsze przekonanie, ¿e charakteru jego wspólnoty nie da siê ograniczyæ do stro-
ny instytucjonalnej. 

Koœció³, w œwietle najstarszej tradycji, to Matka rodz¹ca do wiary i nadziei, ¿e je-
steœmy powo³ani do zamieszkiwania w domu Ojca; ¿e jesteœmy zbawieni w Jezusie
Chrystusie; ¿e w Duchu œwiêtym jesteœmy „niejako sakramentem, czyli znakiem i na-
rzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia cz³owieka z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju
ludzkiego”4. 

Koœció³ jest Matk¹, gdy¿ nikt nie rodzi siê sam do wiary, nie udziela sobie sakra-
mentów, nie nawi¹zuje „indywidualnie” wiêzi z Chrystusem, nie zbawia siê sam, lecz
czyni to w Koœciele i dziêki Koœcio³owi. 

Koœció³ jest sakramentem, gdy¿ zawdziêcza swoje istnienie i swoj¹ strukturê zbaw-
czemu zamys³owi Boga — stanowi œwiêty dar Boga. 

Koœció³ jest mistycznym cia³em Chrystusa, gdy¿ ca³y — od papie¿a, biskupów a¿ po
swoje dzieci prze¿ywaj¹ce noc cierpienia — urzeczywistnia zbawcze dzia³anie Boga
w Duchu Jezusa Chrystusa. Stanowi on, na podobieñstwo cia³a z³o¿onego z wielu
cz³onków, hierarchicznie uporz¹dkowan¹ komuniê pos³ug, pos³annictw i zadañ. Ko-
munia ta najpe³niej wyra¿a siê podczas Eucharystii. 

Koœció³ jest ludem Bo¿ym, gdy¿ „podoba³o siê […] Bogu uœwiêcaæ i zbawiaæ lu-
dzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej pomiêdzy nimi wiêzi, lecz
uczyniæ z nich lud, który by Go poznawa³ w prawdzie i zbo¿nie Mu s³u¿y³”5; który
pielgrzymuje drogami historii, nios¹c œwiatu nadziejê i œrodki zbawienia w Chrystu-
sie, czyni¹c œwiat bardziej ludzkim, i zmierzaj¹c ku ostatecznej jego przemianie. 

4. Brak œwiadomoœci tych podstawowych wymiarów Koœcio³a: Matki, sakramen-
tu, mistycznego cia³a Chrystusa, komunii i Ludu Bo¿ego, stanowi jedn¹ z zasadni-
czych przyczyn braku zrozumienia dla wymiaru koœcielnego (eklezjalnoœci) chrzeœcijañstwa
i dla podmiotowoœci ca³ego ludu Bo¿ego. Dlatego Jan Pawe³ II przypomina³ w Czêstocho-
wie, ¿e u stóp Jasnogórskiej Pani, „mówiliœmy zawsze tak Koœcio³owi i ta chrzeœcijañ-
ska postawa by³a aktem wielkiej mi³oœci do niego. Koœció³ jest przecie¿ nasz¹ ducho-
w¹ matk¹. Jemu zawdziêczamy to, ¿e «zostaliœmy nazwani dzieæmi Bo¿ymi: i rzeczy-
wiœcie nimi jesteœmy» (1 J 3, 1). Mo¿emy mówiæ Abba — Ojcze…”6. Wynikaj¹ z te-
go jednoznaczne konsekwencje: „Jeœli nasz¹ wiar¹ i ¿yciem mówimy «tak» Chrystu-
sowi, to trzeba równie¿ powiedzieæ «tak» Koœcio³owi. […] To prawda, ¿e Koœció³
jest rzeczywistoœci¹ tak¿e ludzk¹, która niesie w sobie wszystkie ograniczenia i nie-
doskona³oœci. Sk³ada siê bowiem z ludzi grzesznych i s³abych. Czy¿ Chrystus sam
nie chcia³, ¿eby nasza wiara zmierzy³a siê z t¹ trudnoœci¹?”7. 

5. Koœció³ jest komuni¹, chocia¿ ogromna wiêkszoœæ tych, którzy go tworz¹, to lu-
dzie nie znaj¹cy siê i zamieszkuj¹cy ró¿ne zak¹tki ziemi. Duch Œwiêty ³¹czy ich jed-
nak wiêzami nieporównanie mocniejszymi ni¿ wiêzy krwi: wiêzami wiary, nadziei
i mi³oœci. W ten sposób staj¹ siê oni jednym w Bogu, w którego wierz¹, któremu ufa-
j¹ i którego kochaj¹, a zwi¹zek z Bogiem Trójjedynym ³¹czy ich miêdzy sob¹ nieskoñ-
czenie mocniej ni¿ jakiekolwiek wiêzy naturalne. Duch Œwiêty pozwala urzeczywist-
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niaæ Chrystusowe zbawienie, pomaga zachowaæ to¿samoœæ z ewangelicznymi korze-
niami i jednoczy we „wspólnotê Koœcio³ów” (communio Ecclesiarum) przez urz¹d Pio-
trowy i biskupów, nastêpców Dwunastu. We wspólnocie Koœcio³a powszechnego bi-
skupi jako nastêpcy aposto³ów tworz¹ jedno kolegium, którego g³ow¹ jest nastêpca
œw. Piotra, biskup Rzymu. 

6. Biskup Rzymu, ze wzglêdu na szczególn¹ w³aœciwoœæ swojej stolicy biskupiej
— sukcesjê pos³annictwa Piotrowego — posiada jedyn¹ w swoim rodzaju w³adzê, mi-
sjê i odpowiedzialnoœæ pastersk¹ za jednoœæ wszystkich Koœcio³ów partykularnych,
pe³ni¹c z woli Chrystusa pos³ugê stró¿a komunii Koœcio³ów i urz¹d g³owy kolegium
biskupów. Kolegium, z³o¿one z wielu biskupów, pasterzy Koœcio³ów w ró¿nych czê-
œciach œwiata, wyra¿a ró¿norodnoœæ i powszechnoœæ Ludu Bo¿ego, jego jednoœæ zaœ
wyra¿ana jest przez jedn¹ g³owê kolegium — biskupa Rzymu. 

7. Biskupi „«s¹ widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci w swoich Koœcio-
³ach»8. Jako tacy «sprawuj¹ swoje rz¹dypasterskie, ka¿dynadpowierzon¹ sobie cz¹stk¹
Ludu Bo¿ego»9,wspomagani przez prezbiterów idiakonów. Ka¿dybiskup jednak, jako
cz³onek kolegium biskupiego, podziela troskê o wszystkie Koœcio³y10, przede wszyst-
kim «dobrze zarz¹dzaj¹c w³asnym Koœcio³em jako cz¹stk¹ Koœcio³a powszechnego»,
przyczyniaj¹c siê w ten sposób «do dobra ca³ego Cia³a Mistycznego, które jest tak¿e
Cia³em Koœcio³ów»11. Troska ta bêdzie obejmowaæ szczególnie ubogich (por. Ga 2,
10), przeœladowanych za wiarê, a tak¿e misjonarzy, którzy pracuj¹ na ca³ej ziemi”12.

8. Biskupi z papie¿em na czele tworz¹ Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a. Spoczywa
na nim prawo i obowi¹zek autorytatywnego nauczania prawdy objawionej w wiernym
podporz¹dkowaniu S³owu Bo¿emu, w œwietle ¿ywej Tradycji Koœcio³a i w poczuciu
troski o w³aœciwe odczytywanie znaków czasu. Misja tego Urzêdu „jest zwi¹zana
z ostatecznym charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z Jego
Ludem; Urz¹d Nauczycielski musi chroniæ go przed wypaczeniami i s³aboœciami
oraz zapewniæ mu obiektywn¹ mo¿liwoœæ wyznawania bez b³êdu autentycznej wiary.
Misja pasterska Urzêdu Nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, aby Lud
Bo¿y trwa³ w prawdzie, która wyzwala. Do wype³niania tej s³u¿by Chrystus udzieli³
pasterzom charyzmatu nieomylnoœci w dziedzinie wiary i moralnoœci. Realizacja te-
go charyzmatu mo¿e przybieraæ liczne formy”13. 

9. Koœcio³y partykularne, nazywane diecezjami, s¹ pe³noprawnymi Koœcio³ami,
w których — przez g³oszenie s³owa Ewangelii i sprawowanie Eucharystii — dziêki
pos³udze biskupa, reprezentuj¹cego pastersk¹ w³adzê samego Chrystusa i pozostaj¹-
cego w ¿ywej ³¹cznoœci z biskupem Rzymu, gromadzi siê wspólnota wiernych14.
Oznacza to, ¿ebiskupi nie s¹w nich przedstawicielami papie¿a, lecz pasterzami zusta-
nowienia Chrystusa, oraz ¿e Koœcio³y partykularne „maj¹ z ca³oœci¹, to znaczy z Ko-
œcio³em powszechnym, szczególny zwi¹zek «wzajemnego przenikania siê», poniewa¿
w ka¿dym Koœciele partykularnym «jest prawdziwie obecny i dzia³a Jeden, Œwiêty, Ka-
tolicki i Apostolski Koœció³ Chrystusowy». Dlatego «Koœció³ powszechny nie mo¿e
byæ rozumiany jako suma Koœcio³ów diecezjalnych ani jako federacja Koœcio³ów par-
tykularnych». Koœció³ nie jestwynikiem ich komunii, alew swoim istotnym misterium
jest rzeczywistoœci¹ ontologicznie i czasowo uprzedni¹ w stosunku do ka¿dego Ko-
œcio³a partykularnego. Wed³ug Ojców, Koœció³–misterium, Koœció³ jeden i jedyny, on-
tologicznie wyprzedza stworzenie, i rodzi Koœcio³y partykularne jako córki, wyra¿a siê
w nich; jest matk¹ Koœcio³ów partykularnych, a nie ich produktem”15.
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10. Parafie nie s¹ Koœcio³ami partykularnymi, poniewa¿ proboszczowie–dusz-
pasterze nie pasterzuj¹ w nich bezpoœrednio w imieniu Chrystusa, lecz w imieniu bi-
skupa jako jego pomocnicy. W parafiach jednak koncentruje siê ¿ycie religijne wier-
nych. Dlatego coraz czêœciej Urz¹d Nauczycielski widzi w nich „niejako ostateczne
umiejscowienie Koœcio³a”16. Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e parafia, „choæ czasem bywa
uboga w ludzi i œrodki […], jest zbudowana na gruncie rzeczywistoœci teologicznej,
bowiem jest wspólnot¹ eucharystyczn¹, czyli wspólnot¹ zdoln¹ do sprawowania Eu-
charystii […], wspólnot¹ wiary oraz wspólnot¹ organiczn¹, czyli tak¹, która sk³ada
siê z wyœwiêconych kap³anów i z innych chrzeœcijan, i w której proboszcz, reprezen-
tuj¹cy biskupa diecezji, jest hierarchicznym ogniwem ³¹cz¹cym z ca³ym Koœcio³em
partykularnym”17. 

Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej Chrystusa

11. Koœció³ — uczy Jan Pawe³ II, przypominaj¹c s³owa Konstytucji „Lumen gen-
tium” — jest misterium, czyli skutecznym znakiem i narzêdziem wewnêtrznego
zjednoczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego18, „albowiem mi³oœæ i ¿y-
cie Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego s¹ bezinteresownym darem dla tych, którzy naro-
dzili siê z wody i Ducha (por. J 3, 5) i zostali wezwani do prze¿ywania, a tak¿e wy-
ra¿ania i przekazywania w dziejach (misja) jednoœci samego Boga: «w owym dniu
poznacie — mówi Jezus — ¿e Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was»
(J 14, 20)”19.

Misja ewangelizacyjna, powierzona ca³emu Ludowi Bo¿emu, oznacza uczestnic-
two w prorockim, kap³añskim i królewskim pos³annictwie Jezusa Chrystusa20.
Udzia³ w prorockiej misji Chrystusa uprawnia i zobowi¹zuje wszystkich Jego
uczniów do tego, aby z wiar¹ przyjêli Ewangeliê, a nastêpnie — jako œwiadkowie —
g³osili j¹ s³owem i czynem, demaskuj¹c w mi³oœci i z odwag¹ wszelkie przejawy z³a.
Uczestnictwo w misji kap³añskiej ³¹czy siê z godnoœci¹ „królewskiego kap³añstwa”
(1 P 2, 9), moc¹ którego wspólnota wiernych mo¿e gromadziæ skarb w niebie (por.
Mt 6, 20), sk³adaj¹c Bogu w eucharystycznym obrzêdzie wraz z ofiar¹ Chrystusa
swoje w³asne ¿ycie i owoce doczesnego trudu. Udzia³ w misji królewskiej umo¿liwia
szerzenie Królestwa Bo¿ego „przede wszystkim poprzez duchow¹ walkê, a¿eby po-
konaæ w sobie królestwo grzechu (por. Rz 6, 12), a nastêpnie poprzez dar z siebie,
aby w mi³oœci i sprawiedliwoœci s³u¿yæ Jezusowi, który jest obecny we wszystkich
braciach, a zw³aszcza najmniejszych” (por. Mt 25, 40)21. Zadaniem ka¿dego w Ko-
œciele jest sta³a i konsekwentna aktualizacja wszystkich trzech wymiarów ewangeliza-
cyjnego powo³ania i odpowiedzialnoœci. Udzia³ „w potrójnym urzêdzie Chrystusa,
w³aœnie dlatego, ¿e wywodzi siê z komunii koœcielnej, winien byæ prze¿ywany i reali-
zowany we wspólnocie i dla wspólnoty”22. 

12. „Konstytucja dogmatyczna o Koœciele” podkreœla, ¿e Koœció³ katolicki, „wie,
¿e jest zwi¹zany z licznych powodów” z innymi wspólnotami chrzeœcijañskimi praw-
dziw¹ wiêzi¹ w Duchu Œwiêtym23. W encyklice „Ut unum sint” Jan Pawe³ II stwier-
dza, ¿e „ekumenizm — ruch na rzecz jednoœci chrzeœcijan — nie jest jakimœ tylko
«dodatkiem», uzupe³nieniem tradycyjnego dzia³ania Koœcio³a. Przeciwnie, nale¿y on
w sposób organiczny do ca³oœci jego ¿ycia oraz dzia³ania i w konsekwencji winien tê
ca³oœæ przenikaæ i z niej wyrastaæ jak owoc ze zdrowego i kwitn¹cego drzewa, które
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osi¹gnie pe³niê ¿ycia”24. Wdialogu ekumenicznym wspólnoty chrzeœcijañskie poma-
gaj¹ sobie nawzajem w budowaniu jednoœci. Jest ona bowiem nieodzownym warun-
kiem, aby „by³a w nich naprawdê obecna ca³a treœæ i wszystkie konsekwencje «dzie-
dzictwa przekazanego przez Aposto³ów»”25. „Bez tego pe³na komunia nigdy nie bê-
dzie mo¿liwa. Ta wzajemna pomoc w poszukiwaniu prawdy jest najwy¿sz¹ form¹
ewangelicznej mi³oœci”26. 

Komunia eklezjalna, do której Chrystus wzywa swoich wyznawców i która opiera
siê na pewnej pierwotnej jednoœci istniej¹cej miêdzy nimi, musi przechodziæ do jedno-
œci widzialnej, „wpisanej w konkretn¹ rzeczywistoœæ, aby Koœció³ naprawdê sta³ siê zna-
kiem owej pe³nej komunii w jednym, œwiêtym, katolickim i apostolskim Koœciele, któ-
ra wyrazi siê we wspólnym sprawowaniu Eucharystii”27. 

Od jednoœci chrzeœcijan zale¿y tak¿e skutecznoœæ pos³annictwa Koœcio³a wobec
œwiata. Jan Pawe³ II pyta: „Czy¿ mo¿na […] g³osiæ Ewangeliê pojednania, nie d¹¿¹c
zarazem czynnie do pojednania chrzeœcijan? […] Czy¿ niewierz¹cy, stykaj¹c siê
z misjonarzami, którzy nie zgadzaj¹ siê ze sob¹ nawzajem, choæ wszyscy powo³uj¹
siê na Chrystusa, bêd¹ umieli przyj¹æ prawdziwe orêdzie? Czy nie pomyœl¹, ¿e
Ewangelia, choæ jest przedstawiana jako podstawowe prawo mi³oœci, stanowi raczej
przyczynê podzia³u?”28. Koœció³ w Polsce wierzy mocno, ¿e skutecznoœæ jego prze-
s³ania ewangelizacyjnego zale¿y od jednoœci i w jednoœci z Ojcem Œwiêtym pragnie
potwierdziæ, ¿e d¹¿enie ekumeniczne jest dla niego „jednym z priorytetów duszpa-
sterskich”29.

13. Koœció³ podejmuje, wraz z innymi Koœcio³ami, misyjny mandat przepowia-
dania Chrystusowej Ewangelii „wszystkim narodom” (£k 24, 47) „a¿ po krañce zie-
mi” (Dz 1, 8)30. Z uwagi na procesy dechrystianizacyjne, dostrzega jednak tereny mi-
syjne równie¿ „we w³asnym domu”31. WyraŸnie zosta³o to przypomniane przez Na-
miestnika Chrystusowego w czasie pielgrzymki w 1987 roku: „Koœció³ ca³y jest mi-
syjny. Ca³y i wszêdzie! Wy wszyscy, którzy nie podejmujecie pos³ugi na terenach mi-
syjnych — nie zapominajcie, ¿e nasza w³asna, polska Ojczyzna wci¹¿ potrzebuje no-
wej ewangelizacji. Podobnie jak ca³a chrzeœcijañska Europa. Po setkach lat i tysi¹cach
— wci¹¿ na nowo! Ca³a Europa sta³a siê kontynentem nowego wielkiego wyzwania
dla Ewangelii. I Polska te¿”32. Skutecznoœæ pos³annictwa ewangelizacyjnego Koœcio-
³a, rozumianego jako misterium i komunia, zale¿y zatem od wspó³uczestnictwa
w dziele apostolskim ca³ej wspólnoty Ludu Bo¿ego33. 

14. Misja ewangelizacyjna Koœcio³a dotyka tak¿e rzeczywistoœci doczesnych.
Czynienie œwiata bardziej ludzkim nale¿y do istoty ekonomii zbawienia najpierw
dlatego, ¿e Bo¿y plan odnowienia wszystkiego w Chrystusie obejmuje ca³e stworze-
nie, a nastêpnie z tej racji, ¿e nieludzkie oblicze rzeczywistoœci ziemskich utrudnia,
a niekiedy wrêcz uniemo¿liwia podjêcie daru zbawienia. „St¹d okazuje siê, ¿e nauka
chrzeœcijañska nie odwraca cz³owieka od budowania œwiata i nie zachêca go do za-
niedbywania dobra bliŸnich, lecz raczej silniej wi¹¿e go obowi¹zkiem wype³niania
tych rzeczy”34.

Z udzia³u w potrójnej misji Chrystusa wyp³ywa zatem odpowiedzialnoœæ za
ewangelizacjê podstawowych rzeczywistoœci doczesnych: rodziny, nauki, kultury, go-
spodarki i polityki. „Koœció³ — stwierdza Sobór Watykañski II — id¹c ku swemu
zbawczemu celowi, nie tylko daje cz³owiekowi uczestnictwo w ¿yciu Bo¿ym, lecz
tak¿e rozsiewa na ca³y œwiat niejako odbite œwiat³o Bo¿e, zw³aszcza przez to, ¿e le-
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czy i podnosi godnoœæ osoby ludzkiej, umacnia œwiat spo³eczeñstwa ludzkiego oraz
wlewa g³êbszy sens i znaczenie w powszedni¹ aktywnoœæ ludzk¹. Dlatego te¿ Ko-
œció³ uwa¿a, ¿e przez poszczególnych swych cz³onków i ca³¹ swoj¹ spo³ecznoœæ mo-
¿e powa¿nie przyczyniaæ siê do tego, aby rodzina ludzka i jej historia stawa³y siê bar-
dziej ludzkie”35.

15. Koœció³ czerpie podstawowe zasady ewangelizacji z Objawienia. Doczesny
wymiar misji ewangelizacyjnej sprawia jednak, ¿e historia zbawienia ³¹czy siê z ludz-
k¹ histori¹. W odniesieniu do tej rzeczywistoœci istnieje drugi sposób rozpoznania
Bo¿ego zamys³u przez odczytywanie „znaków czasu”. W konsekwencji Koœció³ „ma
zawsze obowi¹zek badaæ znaki czasu i wyjaœniaæ je w œwietle Ewangelii, tak ¿eby
móg³ w sposób dostosowany do mentalnoœci ka¿dego pokolenia odpowiadaæ lu-
dziom na ich odwieczne pytania dotycz¹ce sensu ¿ycia obecnego i przysz³ego oraz
wzajemnego i stosunku do siebie”36. Bez owego dostosowania, czyli bez uwzglêdnie-
nia spo³eczno–kulturowego dynamizmu ludzkiego bytowania, ewangelizacja nigdy
nie by³aby pe³na37. Kluczem do rozpoznania woli Boga, wpisanej w ludzkie dzieje,
jest rozeznanie ewangeliczne, czyli interpretacja znaków czasu „w œwietle i mocy Ewan-
gelii, ¿ywej i osobowej, któr¹ jest Jezus Chrystus poprzez dar Ducha Œwiêtego”38.
Jan Pawe³ II apelowa³ do biskupów polskich w 1991 roku: „Cz³owiek jest drog¹ Ko-
œcio³a […]. To zadanie Episkopat i Koœció³ w Polsce musi niejako przet³umaczyæ na
jêzyk konkretnych problemów i zadañ, pos³uguj¹c siê soborow¹ wizj¹ Koœcio³a–Ludu
Bo¿ego, a tak¿e rodzim¹ analogi¹ «znaków czasu». Nasze polskie «znaki czasu» ule-
g³y wyraŸnemu przesuniêciu wraz z za³amaniem siê systemu marksistowskiego i to-
talitarnego, który warunkowa³ œwiadomoœæ i postawy ludzi w naszym kraju”39. 

Nowa ewangelizacja

16. Ewangeliczne rozeznanie aktualnej sytuacji Koœcio³a zaowocowa³o sformu³o-
waniem postulatu nowej ewangelizacji. W 1979 roku Ojciec Œwiêty przypomnia³
w GnieŸnie wezwanie do ewangelizacji, która ci¹gle trwa i ci¹gle na nowo musi byæ po-
dejmowana. Nawi¹zuj¹c póŸniej do tej pielgrzymki, stwierdzi³: „By³ to pierwszy rok
mojej pos³ugi Piotrowej, kiedy by³em w GnieŸnie […]. I ta gnieŸnieñska Eucharystia,
tognieŸnieñskiekazaniesta³osiête¿wmocyDuchaŒwiêtegopocz¹tkiemjakiegoœpro-
gramu dla Koœcio³a, dla Koœcio³a w naszej OjczyŸnie, dla Koœcio³a w tej czêœci Europy
i œwiata”40. Po raz kolejny Jan Pawe³ II potwierdzi³ ³¹cznoœæ idei nowej ewangelizacji
z Gnieznem 3 czerwca 1997, gdy w milenijnym roku mêczeñskiej œmierci œw. Wojcie-
cha mówi³: „Z tego miejsca rozla³a siê […] potê¿na fala, moc Ducha Œwiêtego. Tutaj
zaczê³aprzybieraækonkretne formymyœlonowej ewangelizacji. W tym czasiedokona-
³y siê wielkie przemiany, powsta³y nowe mo¿liwoœci, pojawili siê nowi ludzie”41.

17. Mianem ewangelizacji okreœlamy uobecnianie przez Koœció³ w czasie i prze-
strzeni, moc¹ Ducha Œwiêtego, Dobrej Nowiny o zbawieniu, która sta³a siê faktem
w Jezusie Chrystusie. Ewangelizacja, pisa³ Pawe³ VI w adhortacji „Evangelii nun-
tiandi”, „jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich krêgów ro-
dzaju ludzkiego, aby przenikaj¹c je sw¹ moc¹ od wewn¹trz, tworzy³a z nich now¹
ludzkoœæ: Oto czyniê wszystko nowe. Wszak¿e nie powstanie nowa ludzkoœæ, je¿eli
wpierw nie powstan¹ nowi ludzie, odnowieni przez chrzest i przez ¿ycie wed³ug
Ewangelii”42. Nowa ewangelizacja zmierza do ukszta³towania cz³owieka, który
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przez chrzest „przyoblek³ siê w Chrystusa”, staj¹c siê „nowym cz³owiekiem”, „no-
wym stworzeniem” (por. Ga 3, 27). Zak³ada ona nowe duszpasterstwo; nowe dlatego,
¿e wymagaj¹ce „nowej gorliwoœci, nowych metod i nowego sposobu g³oszenia
i œwiadectwa Ewangelii”43. W ¿adnym wypadku nie mo¿e natomiast oznaczaæ prze-
powiadania jakiejœ „nowej” Ewangelii — „nowej” przede wszystkim w sensie takiej
interpretacji, która z³agodzi³aby jej radykalizm. „Koœció³ — przypomina Jan Pa-
we³ II — id¹c za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opi-
ni¹ wiêkszoœci. S³ucha on g³osu sumienia, a nie si³y”44.

W tym samym duchu biskupi polscy przypominaj¹, ¿e po pierwsze trzeba nowego
zapa³u w g³oszeniu Ewangelii; po drugie nale¿y siêgn¹æ po nowe sposoby ewangeliza-
cji i to nie tylko w sensie techniki przekazu, ale zw³aszcza po te, które pozwalaj¹ uko-
chaæ S³owo Bo¿e i jego moc w ¿yciu; po trzecie nowa ewangelizacja domaga siê wziê-
cia pod uwagê nowej sytuacji, w której cz³owiek s³ucha Ewangelii. Szczególnym jej
narzêdziem ma byæ dzie³o Synodu Plenarnego45. 

HISTORYCZNE DZIEDZICTWO
I EWANGELICZNY OS¥D

Dziedzictwo

18. „Ka¿dy cz³owiek, ka¿dy naród, ka¿da kultura i cywilizacja maj¹ swoj¹ rolê do
wype³nienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i w powszechnej historii zba-
wienia”46. Œwiadomoœæ tej prawdy wymaga, aby w obliczu rodz¹cych siê dziœ potrzeb
i zadañ nie tylko nie zatraciæ tego, co jest swoistym bogactwem ugruntowanego przez
wieki dziedzictwa Chrystusowego, ale bardziej jeszcze dostrzec i dowartoœciowaæ po-
zytywne elementy polskiej religijnoœci. „Ochrona wartoœci tradycyjnych — przypo-
mina Jan Pawe³ II — jest konsekwencj¹ wiary dojrza³ej”47, nie k³óci siê zatem z po-
stulatem nowej ewangelizacji, która winna s³u¿yæ ka¿demu Koœcio³owi lokalnemu
w odkrywaniu w³asnych korzeni wiary i w odnowieniu spojrzenia na dziedzictwo
Ewangelii. Nie bêdzie to mo¿liwe bez spojrzenia w przesz³oœæ. Jednak „wiernoœæ ko-
rzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorców z przesz³oœci. Wiernoœæ
korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójœcia w g³¹b, otwarta na nowe wyzwa-
nia, wra¿liwa na znaki czasu. Wyra¿a siê ona tak¿e w trosce o rozwój rodzimej kul-
tury, w której w¹tek chrzeœcijañski obecny by³ od samego pocz¹tku”48. 

19. Wiernoœæ tradycji chrzeœcijañskiej jest cenn¹ wartoœci¹ polskiego katolicy-
zmu. Tradycja ta wielorako sprawdzi³a siê na przestrzeni dziejów jako wartoœæ nie tyl-
ko religijna, ale i spo³eczna. Leg³a ona u podstaw tworzenia ³adu hierarchicznego i au-
tonomii politycznej, zapocz¹tkowanej decyzjami zjazdu gnieŸnieñskiego w 1000 ro-
ku. Kszta³towa³a ³ad moralny i narodowy w latach rozbicia dzielnicowego, kiedy to
jedynie hierarchia koœcielna, z metropolit¹ gnieŸnieñskim na czele, by³a czynnikiem
zespalaj¹cym poszczególne dzielnice. W okresie zaborów, a póŸniej bolesnych do-
œwiadczeñ II wojny œwiatowej, duchowe dziedzictwo Koœcio³a by³o najpowa¿niej-
szym, a niekiedy jedynym czynnikiem zapewniaj¹cym to¿samoœæ i jednoœæ Polaków. 

Po II wojnie œwiatowej — z chwil¹ przejêcia w³adzy przez komunistów — Pol-
ska po raz pierwszy w dziejach zosta³a poddana zorganizowanym próbom oderwania
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od tradycji katolickiej. Koœció³ nie tylko przetrwa³ tê próbê, ale ponadto potrafi³ o¿y-
wiæ i ugruntowaæ chrzeœcijañskie dziedzictwo wiary. Duszpasterstwo Wielkiej No-
wenny i obchody Tysi¹clecia Chrzeœcijañstwa sta³y siê niezwykle cennym wk³adem
w religijne dziedzictwo narodu polskiego. 

20. WiêŸ Koœcio³a ze spo³eczeñstwem stanowi kolejn¹ wartoœæ katolicyzmu pol-
skiego. Koœció³ nie tylko zachowa³ w³aœciw¹ sobie autonomiê i moraln¹ si³ê oddzia-
³ywania, lecz stawa³ po stronie spo³eczeñstwa, przeciwstawiaj¹c siê najeŸdŸcom, na-
rzuconym w³adzom i niesprawiedliwym rz¹dom. 

Niezale¿noœæ od czynników politycznych i autorytet moralny Koœcio³a wp³ynê-
³y decyduj¹co na to, ¿e Polska zas³ynê³a jako kraj tolerancji religijnej. Jej tradycje siê-
gaj¹ ju¿ wieków XIV i XV, kiedy to w granicach Królestwa zamieszkiwali — obok
katolików — prawos³awni, ¯ydzi i muzu³manie, czêsto przeœladowani w innych kra-
jach. Koœció³ katolicki w Polsce, wierny temu dziedzictwu, pragnie pozostawaæ
otwarty na wszystkie Koœcio³y i wspólnoty chrzeœcijañskie. Pragnie równie¿ nawi¹-
zaæ owocny dialog ze wszystkimi ludŸmi zamieszkuj¹cymi nasz¹ ziemiê, niezale¿nie
od ich przynale¿noœci religijnej i narodowej. 

21. Istotn¹ wartoœci¹ polskiego katolicyzmu jest jego integracja z kultur¹. Kul-
tura polska, jak zauwa¿y³ Jan Pawe³ II, „stale p³ynie nurtem natchnieñ, maj¹cych swo-
je Ÿród³o w Ewangelii”49. 

22. W ci¹gu wieków Koœció³ w Polsce ukszta³towa³ specyficzn¹ religijnoœæ, na
któr¹ sk³ada siê miêdzy innymi pobo¿noœæ maryjna. Œwiadcz¹ o tym sanktuaria, piel-
grzymki, peregrynacje œwiêtych wizerunków, uroczystoœci i œwiêta maryjne, indywi-
dualna pobo¿noœæ i duchowoœæ maryjna, a tak¿e liczne dzie³a literatury i sztuki.
W czasach PRL maryjnoœæ sta³a siê jednym z czynników integracji narodu, miêdzy
innymi poprzez realizowane wówczas programy duszpasterskie: Jasnogórskie Œluby
Narodu, Nowennê Tysi¹clecia, peregrynacjê i pielgrzymki na Jasn¹ Górê. 

23. Katolicyzm polski mia³ przez wieki charakter masowy. WiêŸ Koœcio³a z na-
rodem sprawi³a, ¿e do wiary katolickiej nawet w czasach stalinowskich przyznawa³a
siê znakomita wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. Wysoki odsetek osób deklaruj¹cych siê na
prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych jako „wierz¹cy” nie tylko nie
obni¿a³ siê, ale wykazywa³ tendencjê w miarê sta³¹. Koœció³, odpowiadaj¹c na wyzwa-
nia p³yn¹ce z masowego charakteru polskiej religijnoœci, organizowa³ tradycyjnie po-
jête duszpasterstwo parafialne, zorientowane na tzw. przeciêtnego katolika. W dusz-
pasterstwie tym wiod¹c¹ rolê odgrywali ksiê¿a. Niewielkie by³o natomiast zaanga¿o-
wanie osób œwieckich. Skutkiem masowoœci, obok czynników pozytywnych, na któ-
re Synod wskazuje w dokumencie poœwiêconym powo³aniu i pos³annictwu œwieckich,
sta³a siê te¿ powierzchownoœæ i biernoœæ znacznej liczby katolików. Ten charakter ro-
dzimej religijnoœci stan¹³ wobec nowych, trudnych wyzwañ w sytuacji demokratyzu-
j¹cej siê Polski. 

Przeszkody i trudnoœci w dziele nowej ewangelizacji

24. Poœród „cieni” duchowej kondycji Polaków trzeba najpierw wymieniæ nega-
tywne przemiany w ¿yciu wiar¹ i praktycznym odnoszeniu siê do Boga. Proces ten
przyjmuje ró¿norodne formy — od os³abienia gorliwoœci, poprzez zobojêtnienie, a¿
po odrzucenie Boga. Jan Pawe³ II w adhortacji „Christifideles laici” zawar³ diagno-
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zê, któr¹ w pewnym zakresie mo¿na odnieœæ tak¿e do Polski: „Ca³e kraje i narody,
w których niegdyœ religia i ¿ycie chrzeœcijañskie kwit³y i da³y pocz¹tek wspólnocie
wiary ¿ywej i dynamicznej, dzisiaj wystawione s¹ na ciê¿k¹ próbê, a niekiedy podle-
gaj¹ procesowi radykalnych przemian wskutek szerzenia siê zobojêtnienia, sekulary-
zmu i ateizmu”50.

Zobojêtnienie religijne i brak praktycznego odniesienia do Boga s¹ zjawiskami nie
mniej niepokoj¹cymi i destrukcyjnymi ni¿ jawny ateizm, propagowany przez system
komunistyczny. Po upadku ideologii, które z materializmu uczyni³y podstawê œwiato-
pogl¹du, a z odrzucenia religii — program ideologiczny, szerzy siê swoisty ateizm
praktyczny i egzystencjalnyorazprzesi¹kniêta sekularyzmemwizja¿ycia i przeznacze-
nia cz³owieka. Cz³owiek „ca³kowicie zajêty sob¹, nie tylko stawia siebie w centrum
wszelkiego zainteresowania, lecz œmie twierdziæ, ¿e jest zasad¹ i racj¹ ca³ej rzeczywi-
stoœci”, stopniowo oddala siê od sfery duchowej, która tym bardziej jest mu potrzeb-
na, im bardziej szeroki dostêp do dóbr materialnych i zasobów daje mu wra¿enie, ¿e
jest samowystarczalny. Nie trzeba ju¿ zwalczaæ Boga — cz³owiek myœli, ¿e mo¿e siê
po prostu bez Niego obyæ51. W rezultacie ogarnia go rozczarowanie i rozpacz, a nawet
pokusa wyeliminowania Ÿród³a problemów przez po³o¿enie kresu swemu ¿yciu, gdy
staje w obliczu najg³êbszych pytañ egzystencji, na które nie znajduje odpowiedzi.

25. Niepokoj¹ce zmiany zachodz¹ w rozumieniu i prze¿ywaniu ma³¿eñstwa i ro-
dziny. Zagro¿one jest pojmowanie wspólnoty ma³¿eñskiej jako sakramentalnego
zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety. Czêsto b³êdnie okreœlane s¹ cele tej wspólnoty i od-
rzucane zasadnicze przymioty. Gwa³towny wzrost liczby ma³¿eñstw ¿yj¹cych w sytu-
acji nieprawid³owej jest tego wymownym potwierdzeniem. Szczególny niepokój bu-
dzi brak szacunku dla ¿ycia. Jest to skutek hedonistycznej antykultury, która odrzu-
ca wszelkie obiektywne normy. Rozszerza siê tendencja do oddzielenia p³ciowoœci od
prokreacji. W ten sposób p³ciowoœæ zostaje pozbawiona godnoœci, któr¹ nadaje jej
s³u¿ba wspólnocie i wzajemne oddanie siê osób, a traktowana jest jako zwyk³e dobro
konsumpcyjne52. Kwestionuje siê pierwszorzêdne i niezbywalne prawo rodziców do
religijnego i moralnego wychowania dzieci. Hedonistyczna antykultura zagra¿a tak-
¿e ¿yciu w jego ostatniej fazie. W ludziach starych i chorych widzi siê niekiedy nie-
potrzebny „balast” obci¹¿aj¹cy zarówno spo³eczeñstwo, jak i najbli¿szych. 

26. Kolejnym wyzwaniem jest przesadne pragnienie posiadania, lekcewa¿¹ce po-
trzeby i cierpienia osób, którym trudno przystosowaæ siê do warunków ¿ycia w nie-
ustannej konkurencji. Wielu ulega fascynacji „spo³eczeñstwem konsumpcyjnym”,
które zniewala i zamyka w krêgu indywidualistycznej, materialistycznej i hedoni-
stycznej interpretacji egzystencji ludzkiej. Idea³em ¿yciowym staje siê dobrobyt ma-
terialny, który trzeba osi¹gn¹æ za wszelk¹ cenê i bezwarunkowo. Odrzuca siê zatem
wszystko, co wi¹¿e siê z ofiar¹, oraz rezygnuje siê z trudu poszukiwania wartoœci du-
chowo–religijnych i ¿ycia zgodnego z nimi. Troska o „mieæ” powoduje, ¿e wartoœæ
osoby oraz relacji miêdzyludzkich rozumie siê i prze¿ywa nie wed³ug logiki daru i bez-
interesownoœci, lecz wed³ug egoistycznej logiki posiadania i instrumentalnego stosun-
ku do drugiego cz³owieka53. 

27. Wolnoœæ jest dzisiaj czêsto prze¿ywana jako uleganie instynktom oraz ho³-
dowanie zasadzie, ¿e cz³owiekowi wolno robiæ wszystko, co zechce. £¹czy siê to z ne-
gacj¹ potrzeby podporz¹dkowania siê obiektywnej i powszechnej prawdzie oraz do-
bru. Konsekwencj¹ takich postaw staje siê w sferze etycznej naruszanie powszechnie
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uznawanych zasad, w sferze religijnej zaœ subiektywizacja wiary i wybiórczoœæ
w przyjmowaniu dogmatów i zasad moralnych. Wzrasta liczba chrzeœcijan, którzy
wykazuj¹ mniejsz¹ wra¿liwoœæ na obiektywn¹ i integraln¹ naukê wiary, wybieraj¹c
w sposób subiektywny to, co im siê podoba, co odpowiada osobistemu doœwiadcze-
niu i co nie wymaga zmiany przyzwyczajeñ54. 

28. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest kwestionowanie prawa Koœcio³a do zabierania
g³osu w sprawach publicznych. W niektórych wp³ywowych krêgach wci¹¿ chce siê za-
mkn¹æ religiê i Koœció³ do sfery prywatnoœci, ograniczaj¹c w ten sposób prawa osób
wierz¹cych. Tendencyjna, a nawet obraŸliwa krytyka nie omija Ojca Œwiêtego i jego
nauki. 

29. We wspó³czesnym katolicyzmie polskim dostrzega siê swoiste rozdarcie. Dla
jednych wci¹¿ nie skoñczy³a siê epoka Koœció³ to tylko my, dla innych wci¹¿ jeszcze nie
rozpoczê³a siê epoka Koœció³ to tak¿e my. Z jednej strony œwieccy narzekaj¹, ¿e ksiê¿a
ich nie s³uchaj¹ ani nawet nie pytaj¹ o zdanie, z drugiej strony ksiê¿a ubolewaj¹, ¿e
œwieccy s¹ bierni i nie zale¿y im na wspó³odpowiedzialnoœci za dzie³o ewangelizacji. 

W wielu parafiach œwieccy bywaj¹ faktycznymi wspó³pracownikami duszpaste-
rzy, ale w wielu innych nie s¹ dopuszczani do tych funkcji i ról, które przewiduj¹ dla
nich odnoœne normy koœcielne — do funkcji lektorów, kantorów i nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Œwiêtej. W nielicznych tylko parafiach tworzy siê rady duszpaster-
skie i ekonomiczne. Zdarza siê te¿, ¿e dzia³ania tych rad — tam, gdzie formalnie ist-
niej¹ — s¹ marginalizowane, a ich sk³ady nie s¹ odnawiane. 

30. Zagro¿eniem s¹ liczne sekty i ruchy religijne oferuj¹ce „atrakcyjne drogi zba-
wienia”. W rzeczywistoœci potêguj¹ one rozbicie osobowoœciowe oraz indyferentyzm
religijny i etyczny. 

Zjawiska pozytywne

31. Wielk¹ moc ewangelizacyjn¹ ma œwiadectwo œwiêtych i b³ogos³awionych.
Liczne kanonizacje i beatyfikacje polskich biskupów, ksiê¿y, osób konsekrowanych
i œwieckich œwiadcz¹ o ¿ywotnoœci naszego Koœcio³a lokalnego55. 

32. Pontyfikat Jana Paw³a II jest niezwyk³ym darem Boga dla Koœcio³a i narodu
polskiego. Obecnoœæ Ojca Œwiêtego na stolicy Piotrowej i jego nauczanie pomog³o
odnaleŸæ Polakom poczucie solidarnoœci i podmiotowoœci narodowej, które zaowoco-
wa³o odzyskaniem wolnoœci i suwerennoœci po piêædziesiêciu latach zniewolenia. Po-
mog³o ono równie¿ doœwiadczyæ Koœcio³a powszechnego i mocniej otworzy³o na dia-
log i modlitwê z chrzeœcijanami innych wyznañ. Kilkakrotne odwiedziny Jana Paw³a
II z pastersk¹ pos³ug¹ i jego przes³anie skierowane do Koœcio³a w Polsce znajdowa³o
przed³u¿enie w programach duszpasterskich realizowanych z du¿ym zaanga¿owaniem
duchowieñstwa i wiernych œwieckich. 

33. Dokonuje siê proces odnajdywania przez wiernych œwieckich w³aœciwego im
poczucia podmiotowoœci i wspó³odpowiedzialnoœci za misjê ewangelizacyjn¹. Wyra-
zem tego mog¹ byæ liczne wspólnoty odnowy religijnej, grupy apostolskie i stowa-
rzyszenia. Nadziejê budzi odradzaj¹ca siê Akcja Katolicka i liczni m³odzi, w³¹czaj¹-
cy siê w ró¿ne formy duszpasterstwa. M³odzie¿ jest równie¿ widoczna w pieszych
pielgrzymkach na Jasn¹ Górê, na Œwiatowych Dniach M³odzie¿y i Europejskich Spo-
tkaniach M³odych, organizowanych przez ekumeniczn¹ wspólnotê braci z Taizé. 
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34. W obliczu wielkiego zagro¿enia ¿ycia nadziejê budzi powstawanie grup
œwieckich, którzy z poœwiêceniem staj¹ w jego obronie. 

35. Znakiem ¿ywotnoœci Koœcio³a w Polsce s¹ stosunkowo liczne powo³ania ka-
p³añskie, zakonne i misyjne. Misjonarze z Polski, zarówno duchowni jak i œwieccy, s¹
obecni na wszystkich kontynentach, a w ostatnich latach udaj¹ siê równie¿ do krajów
po³o¿onych za nasz¹ wschodni¹ granic¹. 

36. Coraz wiêksz¹ rolê w dziele ewangelizacji odgrywaj¹ media katolickie: prasa,
wydawnictwa katolickie, katolickie rozg³oœnie radiowe, stacja telewizyjna, redakcje
programów katolickich w mediach publicznych, Internet itp. Wzrasta ich poziom
profesjonalny i powiêksza siê wachlarz propozycji. 

37. Uczelnie katolickie, tak¿e wydzia³y teologiczne na uczelniach œwieckich, pe³-
ni¹ istotn¹ funkcjê w dziedzinie formacji humanistycznej, spo³ecznej i teologicznej.
Wzrasta tak¿e liczba szkó³ katolickich podstawowych i œrednich. 

WNIOSKI I POSTULATY PASTORALNE

Wskazania podstawowe

38. Pog³êbiona analiza teologiczna i ewangeliczny os¹d rzeczywistoœci pozwalaj¹
sformu³owaæ najistotniejsze postulaty wobec dzia³añ apostolskich Koœcio³a w Polsce.
Dotycz¹ one pog³êbienia wiary i postaw katolików (ewangelizacja ad intra), a tak¿e wy-
zwañ ewangelizacyjnych we wspó³czesnym œwiecie (ewangelizacja ad extra). Realizacja
tych zadañ bêdzie tym skuteczniejsza, im bardziej wszyscy chrzeœcijanie poczuj¹ siê
wezwani do prowadzenia tego dzie³a i ka¿dy zgodnie ze swoim powo³aniem podejmie
przypadaj¹ce nañ zadania. Nowa ewangelizacja zaczyna siê bowiem od autoewangeliza-
cji, od otwarcia siê na Ducha Œwiêtego, który jest u pocz¹tku wszelkiej misji.

39. „Zbawcza misja Chrystusowego Koœcio³a — stwierdzi³ Jan Pawe³ II w prze-
mówieniu do biskupów polskich — realizuje siê w Koœciele lokalnym. Ka¿dy z tych
Koœcio³ów, na mocy hierarchicznej wiêzi z Biskupem Rzymu, jest w stanie udostêp-
niæ cz³owiekowi pokarm s³owa Bo¿ego i ³askê sakramentaln¹ przez pos³ugê biskupa,
a tak¿e skupionego wokó³ niego presbyterium. Korzystanie z tej pos³ugi pozwala na
nieustanne budowanie i umacnianie wspólnoty — Mistycznego Cia³a Chrystusa.
Nasz wysi³ek powinien byæ przede wszystkim skierowany na tworzenie duchowej
wiêzi cz³owieka z Bogiem, a równoczeœnie na pog³êbianie wiêzi zrozumienia i mi³o-
œci pomiêdzy ludŸmi. Temu celowi s³u¿¹ wspólnotowe struktury koœcielne i œwiec-
kie, wœród których niezast¹pion¹ rolê odgrywaj¹ parafia i diecezja. Sobór Watykañ-
ski II wskaza³ wiele sposobów, dziêki którym zarówno parafie jak i diecezje mog¹ staæ
siê ¿ywymi organizmami pulsuj¹cymi duchow¹ energi¹. Potrzebna jest tu wielka i ci¹-
g³a troska o rozwój ¿ycia sakramentalnego wiernych oraz formacja wewnêtrzna pro-
wadzona konsekwentnie i z umiejêtnoœci¹, tak aby mogli oni poczuæ siê rzeczywisty-
mi podmiotami w ¿yciu Koœcio³a i przej¹æ na swe barki nale¿n¹ im czêœæ odpowie-
dzialnoœci w Koœciele i w spo³eczeñstwie. Skutecznoœæ apostolstwa ludzi œwieckich
zale¿y od ich zjednoczenia z Chrystusem: «kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przy-
nosi owoc obfity, poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ» (J 15, 5). W tym
procesie maj¹ swoje zadania do spe³nienia ró¿nego rodzaju stowarzyszenia i organi-
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zacje katolickie, szczególnie zaœ Akcja Katolicka, jak równie¿ przewidziane w prawie
kanonicznym instytucje rad ró¿nego szczebla i rodzaju. Nie mo¿na zapominaæ te¿
o takich grupach i wspólnotach formacyjnych katolików œwieckich, które siê razem
modl¹, odprawiaj¹ rekolekcje, wspólnie pog³êbiaj¹ bogaty dorobek soborowy i studiu-
j¹ — jak¿e dziœ potrzebn¹ w Polsce — spo³eczn¹ naukê Koœcio³a”. 

Zadania w zakresie budzenia œwiadomoœci eklezjalnej

40. W myœl wskazañ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II nale¿y budziæ zarówno w du-
chownych, jak i w œwieckich, mi³oœæ do Koœcio³a Matki, œwiadomoœæ podmiotowo-
œci ca³ego Ludu Bo¿ego, a tak¿e teologicznego i duchowego wymiaru Koœcio³a die-
cezjalnego. „Diecezja”, „katedra”, „seminarium duchowne”, „kuria diecezjalna”, nie
mog¹ staæ siê pojêciami abstrakcyjnymi czy wy³¹cznie prawno–administracyjnymi.
W biskupstwie nie nale¿y przeakcentowywaæ godnoœci, funkcji urzêdowej czy admi-
nistracyjnej, lecz widzieæ w nim sakramentaln¹ pos³ugê na rzecz œwiêtoœci, jednoœci,
wiernoœci Tradycji apostolskiej i organicznego wzrostu Koœcio³a partykularnego. 

41. „Tak jak ze zrz¹dzenia Bo¿ego — pisa³ Jan Pawe³ II w 1997 w przes³aniu do
biskupów polskich — harmoniê i ³ad w rodzinie utrzymuje zachowanie norm wyni-
kaj¹cych z naturalnych wiêzów krwi i z Prawa Bo¿ego, tak we wspólnocie Koœcio³a
normy te wynikaj¹ z rozwijania i pielêgnowania daru wiary, nadziei i mi³oœci oraz
z hierarchicznego podporz¹dkowania urzeczywistnianego zgodnie z zasad¹ pomoc-
niczoœci, cum Petro et sub Petro, na ka¿dym powierzonym urzêdzie, zw³aszcza biskupim,
na ka¿dym piastowanym stanowisku czy jakiejkolwiek wykonywanej pos³udze. Mini-
mum tego podporz¹dkowania okreœla ustawodawstwo koœcielne, ale trzeba je stale
dope³niaæ nakazem serca, wyp³ywaj¹cym z umi³owania prawdy obecnej w Koœciele”56.
Pos³annictwo to biskup winien wype³niaæ przez gorliwe g³oszenie s³owa Bo¿ego, tro-
skê o wysoki poziom duchowy i naukowy seminarium duchownego, organizacjê na-
uczania katechetycznego i sta³y kontakt z katechetami, promocjê instytutów i wy-
dzia³ów teologicznych, a tak¿e szkó³ wychowuj¹cych dzieci i m³odzie¿ w duchu
Ewangelii. Powinien byæ stró¿em depozytu wiary, szczególnie wra¿liwym na próby jej
zniekszta³cania lub wci¹gniêcia do celów czysto œwieckich, politycznych czy zgo³a
antychrzeœcijañskich. W tym duchu biskupi winni pamiêtaæ, ¿e kolegialnoœæ oznacza
poczucie wspólnoty i odpowiedzialnoœci za Koœció³, które warunkuje dzia³anie kole-
gium biskupiego, spadkobiercy Dwunastu, podmiotu pos³annictwa apostolskiego
wobec Koœcio³a i jego reprezentanta jako ca³oœci. „Zmys³ kolegialny” dotyczy na
pierwszym miejscu relacji biskupa diecezjalnego z Ojcem œwiêtym, jednoœci w ra-
mach Konferencji Episkopatu oraz braterskiej wspó³pracy z biskupem pomocniczym
i prezbiterium diecezji. 

Biskup powinien do³o¿yæ wszelkich starañ, aby prezbiterzy i diakoni, uczestnicy
komunii w pos³udze, mogli w nim widzieæ ojca i brata, rozumiej¹cego ich troski i sta-
wiaj¹cego wymagania, którym sam siê poddaje. 

Biskup winien dzieliæ los powierzonej mu czêœci ludu Bo¿ego, przyswajaæ jego
wartoœci i wyra¿aæ najg³êbsze aspiracje. Istotne znaczenie ma w tym sprawowanie po-
s³ugi w duchu mi³oœci pasterskiej, chêtne wys³uchiwanie ksiê¿y i œwieckich, konse-
kwencja w podejmowaniu decyzji personalnych, treœæ i forma listów pasterskich oraz
zarz¹dzeñ, sposób autoprezentacji i przedstawiania dzia³añ biskupa w mediach die-
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cezjalnych, zwo³ywanie synodów diecezjalnych, nadawanie odpowiedniej rangi ra-
dom: kap³añskiej, duszpasterskiej i ekonomicznej w ¿yciu diecezji. Biskup nie mo¿e
dopominaæ siê o aktywne dzia³anie rad duszpasterskich i ekonomicznych w para-
fiach, jeœli analogiczne rady na poziomie Koœcio³a diecezjalnego nie dzia³aj¹ lub dzia-
³aj¹ fasadowo. 

42. Wszyscy ochrzczeni — ksiê¿a, cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowane-
go i katolicy œwieccy — winni widzieæ w swoim biskupie pasterza i nauczyciela. Na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e „do jego obowi¹zków — oprócz dawania przyk³adu osobistego —
nale¿y wype³nianie charyzmatu instytucjonalnego, polegaj¹cego na wymaganiu,
w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie, przestrzegania wszystkich przepisów
dotycz¹cych nauczania i dyscypliny”57. Jest on równie¿ zwiastunem Ewangelii i au-
tentycznym, tj. dzia³aj¹cym in persona Christi, nauczycielem w powierzonym jego pie-
czy Koœciele diecezjalnym. Jego pos³annictwo nauczycielskie winno spotykaæ siê
z pe³nym szacunku przyjêciem ze strony Koœcio³a partykularnego: „Biskupom na-
uczaj¹cym w ³¹cznoœci z Papie¿em nale¿y siê od wszystkich czeœæ jako œwiadkom bo-
skiej i katolickiej prawdy; wierni zaœ winni zgadzaæ siê ze zdaniem swego biskupa
w sprawach wiary i obyczajów, wyra¿onym w imieniu Chrystusa i trwaæ przy nim
w religijnej uleg³oœci”58. 

43. Nale¿y usilnie staraæ siê o kszta³towanie modelu parafii jako wspólnoty
wspólnot. Synod zaprasza ka¿d¹ wspólnotê parafialn¹, a zw³aszcza ksiê¿y probosz-
czów i ich najbli¿szych wspó³pracowników, do przeprowadzenia synodalnego rachunku
sumienia: Czy nasza parafia, to piramida — hierarchiczna organizacja, na czele której
stoi proboszcz, myœl¹cy, decyduj¹cy i pracuj¹cy za wszystkich, czy te¿ — wspólnota
wspólnot skoncentrowanych wokó³ duszpasterza, bêd¹cego jej animatorem? Czy sta-
ramy siê zarówno o budowanie wspólnoty z Bogiem, wyra¿aj¹cej siê przez modlitwê,
w szczególnoœci modlitwê liturgiczn¹, jak i o wspólnotê miêdzy ludŸmi, znajduj¹c¹
swój wyraz w realnie dzia³aj¹cych grupach i wspólnotach oraz w ich wspó³dzia³aniu
dla wspólnego dobra? Co czynimy, aby ludzie mogli poczuæ siê odpowiedzialni za
swój Koœció³; egzystencjalnie doœwiadczyæ, ¿e czeka na nich sam Pan Bóg? Czy —
jako duszpasterze — dajemy czytelne sygna³y wiernym, ¿e liczymy na ich wspó³pra-
cê w dziele ewangelizacji, ¿e s¹ potrzebni i mog¹ coœ sensownego zrobiæ? Czy — ja-
ko œwieccy katolicy — jesteœmy œwiadomi swego zaszczytnego miejsca w Koœciele,
wystêpujemy sami z inicjatywami ewangelizacyjnymi i odpowiadamy na zaproszenie
swoich duszpasterzy? 

44. W realizacji wspólnotowego modelu parafii warto wykorzystaæ istniej¹ce do-
œwiadczenia, m.in. projekty odnowy parafii wypracowane w œrodowiskach „Ruchu dla
lepszego œwiata”. Podkreœla siê w nich, ¿e w kszta³towaniu tego modelu wielk¹ rolê
mog¹ odgrywaæ koœcielne wspólnoty podstawowe, czyli wspólnoty s¹siedzkie, w któ-
rych z Pismem Œwiêtym w rêku ludzie g³êbiej poznaj¹ swoj¹ wiarê i prze¿ywaj¹ swo-
je chrzeœcijañstwo. W dobrze funkcjonuj¹cych parafiach w³aœnie one powinny stawaæ
siê najbli¿sz¹ ka¿demu katolikowi, najbardziej „rodzinn¹” ma³¹ wspólnot¹ koœcieln¹.
We wspólnotach podstawowych i poprzez nie œwieccy mog¹ realizowaæ swoj¹ pod-
miotowoœæ w Koœciele. 

45. Najlepszym sposobem budzenia wspó³odpowiedzialnoœci œwieckich za
ewangelizacjê jest zaproszenie do wspó³uczestnictwa. Spe³nienie wielkiego zadania,
jakie Chrystus powierzy³ Koœcio³owi, zak³ada, ¿e œwieccy nie bêd¹ tylko przedmio-
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tem troski duszpasterskiej, lecz stan¹ siê pe³noprawnym podmiotem dzia³alnoœci
duszpasterskiej Koœcio³a; ¿e dokona siê autentyczna promocja laikatu polskiego na pozio-
mie parafii. Z jednej strony trzeba, aby polscy katolicy, którzy w minionym okresie
lat próby dali tyle dowodów ofiarnoœci i szczerego przywi¹zania do Koœcio³a, z no-
wym zapa³em przyjêli Chrystusowe zaproszenie i zajêli w Koœciele miejsce, które
przys³uguje im na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania. Z drugiej strony ksiê-
¿a proboszczowie winni okazywaæ, ¿e zale¿y im na wspó³pracy œwieckich, a zw³asz-
cza na poznaniu ich opinii w zasadniczych sprawach dotycz¹cych ¿ycia parafii.
Mo¿na to czyniæ poprzez zaproszenie do wyra¿ania swego zdania, rozpisanie spe-
cjalnej ankiety wœród parafian, zasiêganie opinii podczas wizyty duszpasterskiej
i spotkañ w kancelarii parafialnej. Wa¿nym znakiem liczenia siê z g³osem wspólno-
ty jest organizowanie wyborów do rady duszpasterskiej i ekonomicznej. W coraz
wiêkszym stopniu nale¿y te¿ d¹¿yæ do powierzania ludziom œwieckim odpowie-
dzialnoœci za sprawy ekonomiczne parafii. 

46. Synod przypomina, ¿e Kodeks Prawa Kanonicznego zobowi¹zuje do tworze-
nia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich. Ist-
nienie tych rad by³o utrudnione w czasach komunizmu. Obecnie nic nie stoi na prze-
szkodzie w ich powo³ywaniu i dzia³aniu. Zaanga¿owani w radach katolicy œwieccy
maj¹ przede wszystkim s³u¿yæ swoj¹ rad¹ i doœwiadczeniem, unikaj¹c przy tym po-
staw roszczeniowych. Zaleca siê, aby w programie wizytacji kanonicznej parafii zna-
laz³o siê miejsce na spotkanie z rad¹ parafialn¹ b¹dŸ ekonomiczn¹. Pozwoli to bisku-
powi poznaæ cz³onków tych rad, jak równie¿ zweryfikowaæ ich dzia³alnoœæ. 

47. Synod dziêkuje wszystkim œwieckim, cz³onkom instytutów ¿ycia konsekro-
wanego i ksiê¿om diecezjalnym zaanga¿owanym w rady, wspólnoty, stowarzyszenia
i ruchy religijne za ich œwiadectwo wiary i s³u¿by na rzecz komunii koœcielnej. Ape-
luje do nich jednoczeœnie o wzmocnienie tego œwiadectwa, a szczególnie o przekra-
czanie barier oddzielaj¹cych wspólnoty od „zwyk³ych” parafian. S¹ one bowiem prze-
jawem nowego Zes³ania Ducha Œwiêtego, drog¹ odnowy ca³ego Koœcio³a, a nie tylko
swoich cz³onków. Dlatego nie mog¹ ograniczaæ siê do samych siebie, stawaæ siê
„piêknymi enklawami” oderwanymi od ca³ego organizmu Koœcio³a. Musz¹ przeciw-
stawiaæ siê elitarnoœci, staraæ siê o zakorzenienie w parafii, wci¹¿ na nowo przypomi-
naæ sobie o swoich zadaniach apostolskich i pe³niæ rolê ewangelicznego zaczynu. 

48. Parafia powinna byæ podstawowym miejscem formacji i dzia³ania laikatu,
a tak¿e katechizacji doros³ych i katechezy dzieci, uzupe³niaj¹cej szkolne lekcje religii.
Parafia mo¿e tak¿e kszta³towaæ umiejêtnoœci spo³eczne i postawy obywatelskie po-
przez naukê wspó³pracy w grupach i wspólnotach parafialnych, szko³y parafialne,
przedszkola, biblioteki, wideoteki, kawiarenki, kluby sportowe, centra m³odzie¿owe
i kluby „trzeciego wieku”. Mi³oœæ duszpasterska i wyobraŸnia wiary winny wci¹¿
podpowiadaæ duszpasterzom i œwieckim zadania, które wspólnota parafialna powin-
na podejmowaæ w s³u¿bie rodzinie, dzieciom i m³odzie¿y, ludziom cierpi¹cym, bez-
robotnym, rozmaitym œrodowiskom zawodowym, a tak¿e wobec spo³ecznoœci lokal-
nej i w œwiecie kultury. 

49. Synod przypomina, ¿e parafie — podstawowe komórki Koœcio³a — nie mo-
g¹ byæ miejscem prowadzenia agitacji politycznej, zw³aszcza przez duszpasterzy.
W szczególnoœci ambona jako miejsce g³oszenia S³owa Bo¿ego pod ¿adnym pozo-
rem nie mo¿e s³u¿yæ uprawianiu propagandy politycznej. 
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50. Wielka odpowiedzialnoœæ za kszta³t ¿ycia parafialnego spoczywa na probosz-
czach. Synod sugeruje, aby przy nominacjach proboszczów braæ pod uwagê nie tyle i nie
tylko sta¿ pracy i zas³ugi, lecz tak¿e praktyczne umiejêtnoœci duszpasterskie, w tym
zw³aszcza umiejêtnoœæ pracy zespo³owej i wra¿liwoœæ spo³eczn¹. 

Priorytety nowej ewangelizacji

51. Odkrywanie Bo¿ego zamys³u wobec ma³¿eñstwa i rodziny nale¿y do podsta-
wowych zadañ g³osicieli orêdzia Chrystusowego i wychowawców chrzeœcijañskich.
Fundamentalne znaczenie ma zachowanie i odnowienie œwiadomoœci, ¿e rodzina jest
pierwszym i niezast¹pionym podmiotem wychowania m³odego pokolenia i przekazu
wiary. Wynika z tego potrzeba œcis³ej wspó³pracy wszystkich podmiotów odpowie-
dzialnych za wychowanie: rodziny, szko³y, pañstwa i Koœcio³a. 

Synod podkreœla, ¿e jakkolwiek lekcje religii w szkole stwarzaj¹ szansê ewangeli-
zacji, to jednak ca³kowicie jej nie wyczerpuj¹ — katecheza szkolna zak³ada zarówno
pierwsz¹ katechizacjê w domu rodzinnym, jak i jej nieodzowne dope³nienie przez
systematyczne duszpasterstwo dzieci i m³odzie¿y w parafii. 

52. Katolicka nauka spo³eczna stanowi „istotn¹ czêœæ orêdzia chrzeœcijañskiego,
poniewa¿ ukazuje jego bezpoœrednie konsekwencje dla ¿ycia spo³ecznego i czyni co-
dzienn¹ pracê i walkê o sprawiedliwoœæ elementem œwiadectwa o Chrystusie Zbawi-
cielu”59. Dlatego przypominanie zasad, na których powinien byæ budowany ustrój
spo³eczny, gospodarczy i polityczny, jest jednym z najwa¿niejszych obszarów nowej
ewangelizacji. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e rzeczywista zmiana oblicza Polski nie do-
kona siê tylko przez reformy strukturalne i ustawodawcze. Powodzenie tego proce-
su zale¿y od respektowania wartoœci, na trwa³e zakorzenionych w Ewangelii.
W obecnej sytuacji, nacechowanej g³êbokimi podzia³ami i konfliktami, istotnym za-
daniem Koœcio³a jest budowanie jednoœci i zgody oraz budzenie nadziei. Katolicy
œwieccy, zaanga¿owani w politykê, winni staraæ siê o przywrócenie jej znamienia s³u¿-
by, która jest celem ka¿dej prawdziwej polityki rozumianej jako roztropna troska
o dobro wspólne.

53. Koœció³, ¿yj¹c w spo³ecznoœci ludzkiej, a zarazem chc¹c byæ wiernym Ewan-
gelii, niczego innego nie powinien pragn¹æ jak tylko s³u¿yæ cz³owiekowi. „S³u¿y zaœ
cz³owiekowi ukazuj¹c mu rozleg³e horyzonty jego godnoœci i powo³ania, jakie otrzy-
ma³ od Boga Stwórcy i Odkupiciela. Koœció³ s³u¿y cz³owiekowi tak¿e wówczas, gdy
na wzór Dobrego Pasterza wskazuje mu drogê, broni przed niebezpieczeñstwami, po-
chyla siê nad nim z mi³oœci¹ i opatruje jego rany. W naszej OjczyŸnie równie¿ i dzi-
siaj cz³owieka trzeba broniæ wobec dawnych i nowych zagro¿eñ. Jesteœmy bowiem
w dalszym ci¹gu œwiadkami walki o cz³owieka — tak¿e o jego duszê”60. 

54. „Cz³owieka […] trzeba mierzyæ miar¹ sumienia, miar¹ ducha, który jest
otwarty ku Bogu”61. Dlatego formacjê zdrowego i prawego sumienia i kszta³towanie ³a-
du moralnego nale¿y zaliczyæ do podstawowych zadañ nowej ewangelizacji w Polsce.
„Najbardziej podstawowym problemem — apelowa³ Jan Pawe³ II w Skoczowie —
pozostaje sprawa ³adu moralnego. Ten ³ad jest fundamentem ¿ycia ka¿dego cz³owie-
ka i ka¿dego spo³eczeñstwa, dlatego Polska wo³a dzisiaj nade wszystko o ludzi su-
mienia! Byæ cz³owiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w ka¿dej sytuacji
swojego sumienia s³uchaæ i jego g³osu w sobie nie zag³uszaæ, choæ jest on nieraz trud-
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ny i wymagaj¹cy; to znaczy anga¿owaæ siê w dobro i pomna¿aæ je w sobie i wokó³ sie-
bie, a tak¿e nie godziæ siê nigdy na z³o, w myœl s³ów œw. Paw³a: «Nie daj siê zwyciê-
¿aæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj!» (Rz 12, 21). Byæ cz³owiekiem sumienia, to zna-
czy wymagaæ od siebie, podnosiæ siê z w³asnych upadków, ci¹gle na nowo siê nawra-
caæ. Byæ cz³owiekiem sumienia, to znaczy anga¿owaæ siê w budowanie Królestwa Bo-
¿ego: Królestwa prawdy i ¿ycia, sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju, w naszych rodzi-
nach, w spo³ecznoœciach, w których ¿yjemy i w ca³ej OjczyŸnie. To znaczy tak¿e po-
dejmowaæ odwa¿nie odpowiedzialnoœæ za sprawy publiczne: troszczyæ siê o dobro
wspólne i nie zamykaæ oczu na biedy i potrzeby bliŸnich, w duchu ewangelicznej so-
lidarnoœci”62. 

55. Troska o ubogich powinna zaj¹æ szczególne miejsce w procesie nowej ewan-
gelizacji. Z Ewangelii p³ynie postulat preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, poœwiad-
czonej przez ca³¹ Tradycjê Koœcio³a specjalnej formy pierwszeñstwa w praktykowa-
niu mi³oœci chrzeœcijañskiej wobec potrzebuj¹cych63. Otwiera ona tak¿e mo¿liwoœæ
szerokiej wspó³pracy z Braæmi i Siostrami z Koœcio³ów siostrzanych. 

56. Koœció³ powinien z nowym zapa³em i przy u¿yciu nowych œrodków konty-
nuowaæ wielowiekow¹ tradycjê troski o kulturê narodu. „Dialog Koœcio³a z ludŸmi
nauki i twórcami kultury jest nie tyle wymogiem chwili, ile raczej wyrazem swo-
istego przymierza na korzyœæ cz³owieka w imiê prawdy, piêkna i dobra, bez których
¿yciu ludzkiemu zagra¿a pustka i bezsens. […] Koœció³ i kultura potrzebuj¹ siê
wzajemnie i musz¹ wspó³pracowaæ dla dobra sumieñ wspó³czesnych i przysz³ych
pokoleñ Polaków. […]. Uwaga Koœcio³a winna byæ skierowana równie¿ na wszyst-
kich wiernych œwieckich, którzy maj¹ w tej dziedzinie sw¹ specyficzn¹ funkcjê do
spe³nienia. Polega ona na odwa¿nej, twórczej i aktywnej obecnoœci w miejscach,
gdzie kulturê siê tworzy, rozwija i ubogaca. Bardzo wa¿nym zadaniem jest tak¿e
wychowanie spo³eczeñstwa, a zw³aszcza m³odego pokolenia do w³aœciwego odbio-
ru tego wszystkiego, co jest owocem kultury”64. 

57. Koœció³ w Polsce, podejmuj¹c dzie³o nowej ewangelizacji, powinien pe³niej
w³¹czyæ siê w ¿ycie i dzia³alnoœæ Koœcio³a powszechnego, otwartego na potrzeby mi-
sji i ekumenii. Zachodzi pilna potrzeba, aby po okresie pewnej izolacji wszed³ on na
drogê szerokiej wymiany darów z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. 

Synod Plenarny kieruje s³owa serdecznej wdziêcznoœci do wszystkich, którzy po-
dejmuj¹ wysi³ki na rzecz pojednania podzielonych uczniów Chrystusa i — nie ogra-
niczaj¹c dzia³alnoœci ekumenicznej do styczniowej modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan
— zmierzaj¹ do dawania wspólnego œwiadectwa wiary, nadziei i mi³oœci we wspó³-
czesnym, pluralistycznym œwiecie. Nale¿y kontynuowaæ prace Komisji do spraw Dia-
logu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej oraz wspieraæ po-
szukiwania naukowe prowadzone w instytutach i katedrach teologii ekumenicznej
i porównawczej. Szczególne zadania spoczywaj¹ na Komisjach do dialogu miêdzy
Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Polskokatolickim oraz Koœcio³em Sta-
rokatolickim Mariawitów — Koœcio³ami najbli¿szymi nam doktrynalnie i kulturo-
wo, a pozostaj¹cymi w bolesnej izolacji ze wzglêdu na nie zabliŸnione rany z nieda-
lekiej przesz³oœci. 

Synod z nadziej¹ spogl¹da na wysi³ki, maj¹ce na celu pojednanie chrzeœcijan
i ¯ydów. Lud ten ¿y³ na naszej ziemi przez wiele pokoleñ. Hitlerowscy najeŸdŸcy
zgotowali mu równie¿ na naszej ziemi straszliwy los wyniszczenia — szoah. Tym
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wiêkszy jest ból Koœcio³a w Polsce, tym mocniejsza jego pamiêæ i tym silniejsze zo-
bowi¹zanie do szukania dróg pojednania i pokoju z ¯ydami. Zgromadzeni na Syno-
dzie Plenarnym prosz¹ Boga za wszystkich ¿ywi¹cych niechêæ i urazy po jednej i dru-
giej stronie, aby da³ im ³askê przemiany serca. Ufamy, ¿e dzie³u pojednania dobrze
przys³u¿¹ siê dalsze prace Rady Episkopatu do spraw Dialogu Religijnego, Polskiej
Rady Chrzeœcijan i ¯ydów oraz obchodzony 17 stycznia Dzieñ Judaizmu w Koœcie-
le Rzymskokatolickim w Polsce. 

Synod zachêca do kontynuowania szlachetnych dzia³añ innych rad i gremiów,
zmierzaj¹cych do wzajemnego poznania chrzeœcijañstwa i innych religii oraz prze-
zwyciê¿ania stereotypów wynikaj¹cych z wzajemnej nieznajomoœci. 

Wielkim zadaniem, wci¹¿ stoj¹cym przed Koœcio³em w Polsce, jest budzenie du-
cha ekumenii i dialogu w zwyk³ym, codziennym ¿yciu polskich parafii i postawach
ich cz³onków. Synod gor¹co zachêca, aby stwarzaæ atmosferê zrozumienia dla inno-
œci przekonañ religijnych, rozmawiaæ ze sob¹, wspólnie siê modliæ, uczyæ dzieci
i m³odzie¿ szacunku dla zachowañ religijnych i miejsc kultu cz³onków innych Ko-
œcio³ów i wspólnot religijnych. 

58. Synod zachêca duszpasterzy, aby ze szczególn¹ trosk¹ odnosili siê do niewie-
rz¹cych, spotykanych w kancelarii parafialnej, podczas wizyty duszpasterskiej czy te¿
w innych codziennych sytuacjach. Niewierz¹cy pragn¹ najczêœciej, aby duszpasterz
zechcia³ ich wys³uchaæ, spróbowa³ zrozumieæ, a nie od razu nawraca³. Ka¿dy z nich
ma swoj¹ „filozofiê niewiary”, czasem ma³o racjonaln¹ czy nawet prymitywn¹. Za-
zwyczaj jednak kryje siê za ni¹ wiele dramatycznych prze¿yæ, indywidualnych prze-
myœleñ i decyzji, zw³aszcza jeœli kiedyœ by³o siê cz³owiekiem wierz¹cym. Nierzadko
jest to zadawnione poczucie krzywdy, u podstaw którego znajduje siê wina konkret-
nego duszpasterza. W kontaktach z takimi osobami nale¿y pamiêtaæ o niezbywalnej
roli osobistego œwiadectwa wiary i ¿ycia zgodnego z wiar¹. 

59. Jan Pawe³ II wymownie przypomina Koœcio³owi w Polsce, ¿e „nikogo nie mo-
¿emy uznaæ za straconego, bo Chrystus umar³ za wszystkich». Podejmuj¹c dzie³o no-
wej ewangelizacji, na nowo musimy uœwiadamiaæ sobie, ¿e przes³anie Jezusa Chry-
stusa jest skierowane do cz³owieka, a nie tylko do katolika; ¿e Koœció³ Matka pod-
kreœla dzisiaj mocno swój zwi¹zek z tym wszystkim, co w œwiecie dobre i szlachet-
ne; ¿e szeroko rozumie i ukazuje lud Bo¿y; wspó³czuje z ludzkimi dramatami i pêk-
niêciami. Dlatego wszyscy g³osiciele orêdzia Jezusa Chrystusa winni pamiêtaæ, ¿e
orêdzie to przekracza doraŸne spory i podzia³y, a przez ich pos³ugê sam Pan wycho-
dzi na poszukiwanie zagubionej owcy i przytula do swego Najœwiêtszego Serca po-
wracaj¹cego syna, córkê. 

Zgromadzeni na II Synodzie Plenarnym biskupi, kap³ani,
cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego i œwieccy maj¹
pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e idee i postulaty nowej ewangelizacji na-
kreœlone w dokumentach synodalnych nie powinny i nie mog¹
pozostaæ martw¹ liter¹. Dlatego z ca³ego serca zapraszamy
wszystkie polskie Koœcio³y partykularne, aby w pierwszym roku
trzeciego tysi¹clecia zwo³a³y Synody 2001, poœwiêcone recepcji
eklezjologii, postulatów i postanowieñ Synodu Plenarnego do
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duszpasterstwa i prawodawstwa diecezjalnego. Zachêcamy te¿
parafie, aby — po przyjêciu dokumentów synodalnych przez
Koœció³ diecezjalny — odbywa³y swoje forum parafialne. Mog³y-
by staæ siê one stosownym forum do przeprowadzenia diagno-
zy obecnej sytuacji pastoralnej, okreœlenia przez duszpasterzy
i œwieckich celów, które pragn¹ osi¹gn¹æ w procesie recepcji,
oraz œrodków, jakimi bêd¹ do nich d¹¿yæ. Nastêpnym etapem
powinno byæ mozolne wdra¿anie w ¿ycie przewidzianych dzia-
³añ. Nie nale¿y oczekiwaæ szybkich i spektakularnych osi¹gniêæ.
Mo¿na jednak ufaæ, ¿e z biegiem lat nasze Koœcio³y partykular-
ne, parafie — œwiadomie realizuj¹ce proces odnowy — stan¹ siê
wspólnotami wspólnot, prawdziwymi ojczyznami ducha i wiary,
które bêd¹ przyci¹ga³y tak¿e zagubionych, oszukanych i poszu-
kuj¹cych. 
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64 Jan Pawe³ II, Przemówienie do III grupy biskupów polskich przyby³ych z wizyt¹ ad limina apo-

stolorum, 14 II 1998 r. 
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